
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 431 61 14
E-mail:   pd.telekom@siol.net    
Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: Sobota, 29. junij 2019

Nemške glave
(1597 m)

IZLET ZA MLADE DRUŽINE
VODJA: Matjaž Pogačnik                              GSM: 041 382768
POMOČNIK: Urša Pogačnik
ODHOD: 7:30
ZBORNO MESTO: Končna postaja avtobusnega mestnega prometa št. 1 (Vižmarje)
PREDVIDENI POVRATEK: V poznih popoldanskih urah
VRSTA PREVOZA: Osebni avtomobili - lastni prevoz
ZAHTEVNOST POTI: Delno zahtevna neoznačena pot
DOLŽINA TURE: Hoje z otroci je za cca 4 ur
RELATIVNA VIŠINA: 441 m
OPREMA: Običajna gorniška oprema. Zaščita pred vetrom in dežjem.
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica
MALICA IN PIJAČA: Malica iz nahrbnika
REGIJA IN ŽIGI: Julijske Alpe
OPIS POTI:
Na vrh se bomo vzpeli po stari graničarski poti, ki vodi od mejnega prehoda Predel. Pot skozi gozd
je dobra, v dveh kamnitih grapah pa bo potrebna pazljivost, da ne bomo spregledali nadaljevanja.
Pot do vršne planote bo strma, z višino se bodo odpirali  lepi  razgledi daleč naokoli.  Na vršni
planoti nas bo čakalo ruševje, ki bo zahtevalo kakšen počep. Najvišji vrh je zadnji v verigi in ima
na desnem robu utrdbo. Do njega bomo prišli čez malo zahtevnejšo škrbino. Na vrhu (jasa sredi
ruševja)  bomo imeli  lep  razgled  na  Jerebico,  za  še  lepši  razgled  pa  bomo pot  nadaljevali  do
trdnjave, od koder se nam bo odprl izreden razgled proti Rablju in Nevejskemu prevalu.

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 in ima plačano članarino pri PD Pošte

in Telekoma Ljubljana. 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.
      

            Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!  

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