
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 431 61 14
E-mail:   info@pdrustvo-ptlj.si     
    

Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: Sobota, 26. september 2020

KAMNIŠKI DEDEC, 1583 m
VODJA: Janko Marn GSM: 031 314 107
ODHOD: 6:00
ZBORNO MESTO: Trg Osvobodilne fronte 16, Ljubljana – pred bivšo pisarno PD PT Ljubljana
POVRATEK: V popoldanskih urah
VRSTA PREVOZA: Osebni avto
ZAHTEVNOST POTI: Zahtevna kopna tura 
DOLŽINA HOJE: Cca. 6 - 7 ur
RELATIVNA VIŠINA: 1000 m
OPREMA: Dobra planinska obutev in oprema primerna vremenu, pohodne palice
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena kartica in osebni dokument
DRUGE ZAHTEVE: Tura je primerna za izkušene gornike z dobro telesno pripravljenostjo!
MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika
REGIJA IN ŽIGI: Kamniške in Savinjske Alpe

OPIS POTI:     
Vožnja: Z avtomobili se bomo odpeljali do Doma v Kamniški Bistrici, 601 m - P.
Hoja:  Prvi  del  poti  nas  bo vodil  po  markirani  poti  proti  Kamniškemu sedlu.  V dolino
Repovega kota se bomo odcepili na razpotju v Klinu. Nadaljevali bomo po nemarkirani poti
do lovske koče. Sledil bo strm vzpon do gozdnatega grebena, ki nas pripelje do skalnega
ostenja in sledi še vzpon na vrh. Z vrha je lep pogled na Planjavo in okoliške gore.
Vrnili se bomo po poti vzpona do našega izhodišča.              

V primeru slabega vremena, izlet odpade!

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom! 10 €
Na seznam se uvrstite šele po plačilu!

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: SI56 0475 0000 3082 905, s pripisom smeri in datuma izleta.  
Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! Prednost imajo člani

društva, v primeru prostih mest, se izleta lahko udeležijo tudi drugi, ki imajo plačano članarino PZS.
Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek od 15:00 do 17:00 in petek od 9:00 do 11:00. 

Podrobnejše informacije daje vodja izleta.

Sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza z osebnimi avtomobili.

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,
psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim

kodeksom slovenskih planincev, ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!
Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev izleta.

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

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