
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

                                                                         
Prijave na izlet sprejemamo ob torkih  med 15:00 in 17:00 na številki 031 328 477 (Zdenka Gorenc),

ob petkih po telefonu ali v pisarni   od 9:00 do  11:00  
VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: Nedelja, 29. maj 2022

Veli vrh v Košuti 2088m
IZLET ZA DRUŽINE Z OTROKI

VODJA: Matjaž Pogačnik                             GSM: 041 382 768  
POMOČNIK: Urša Pogačnik

ODHOD: 8:00
ZBORNO MESTO: Počivališče AC Voklo
POVRATEK: V popoldanskih / večernih urah
VRSTA PREVOZA: Osebni avtomobili - lastni prevoz
ZAHTEVNOST POTI: Lahka kopna tura. Izlet tehnično ni zahteven, je pa dolg.
DOLŽINA HOJE: Hoje z otroci je do vrha cca, 4 ure.
RELATIVNA VIŠINA: 1173 m 
OBVEZNA OPREMA: Običajna gorniška oprema, pohdone palice. Zaščita pred soncem, vetrom in dežjem.
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost
HRANA IN PIJAČA: Prigrizek iz nahrbtnika + prehrana Dom na Kofcah
REGIJA IN ŽIGI: Karavanke - osrednji del 1:50.000
OPIS POTI:                      
Z velikega parkirišča pod kmetijo Matizovec bomo šli do Doma na Kofcah, kjer si bomo privoščili kratko pavzo.  
Od planinskega doma bomo nadaljevali v smeri Velikega vrha po sprva nekoliko slabše vidni poti in po 15 minutah
hoje prišli do lepega razgledišča pri križu. Od tam naprej bodo nadaljevali samo tisti, ki se bodo (skupaj z otroci) počili
pripravljene za nadaljevanje vzpona.
Pot se bo rahlo spustila in nas v nekaj minutah pripeljala do strmejših pobočij Košute. Vzpeli se bomo čez pas rušja in
bomo na razpotju nadaljevali po poti naravnost, ki se prečno vzpenja čez vse bolj strma pobočja. Kmalu bomo prišli do
kratkega strmega dela, kjer nam bo v pomoč jeklenica (nezahtevno). Po strmem vzponu bomo prispeli v manjšo dolini -
co, po kateri se bomo povzpeli skoraj do mejnega grebena, po oziroma pod katerim bomo v prečnem vzponu prispeli na
na razgleden vrh. 
Sestopali bomo po isti poti in si v Domu na Kofcah privoščili odlične štruklje. 
Izhodišče - Kofce 1:35, Kofce - Veliki Vrh 1:45.

STROŠKI IZLETA:   Stroške prevoza in prehrane krije vsak sam.
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 v petek od 9:00 do 11:00.

Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik: 041 382 768 Matjaž
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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