
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-Nedelja, 6.-7. julij 2019 

Ojstrica (2350m)
VODJA: Roman Tratar                                             GSM:  041 387801
ODHOD: Sobota,  14.00
ZBORNO MESTO: Dolgi most pri Ljubljani
POVRATEK: Nedelja v poznih popoldanskih urah
VRSTA PREVOZA: Osebni avto
ZAHTEVNOST POTI: Zahtevna kopna tura
DOLŽINA HOJE: Skupaj cca.10-12 ur
RELATIVNA VIŠINA: 1520 m
OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka, primerna vremenskim razmeram, pohodne palice, 

alpinistična čelada, samovarovalni komplet, (male dereze)
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost
HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in možnost toplega obroka v Koči na Klemenči jami
REGIJA IN ŽIGI: Kamniške in Savinjske Alpe; Koča na Klemenči jami,1208 m , Ojstrica

OPIS POTI: 
    Z zbirališča na Dolgem mostu se bomo odpeljali skozi Logarsko dolino do Doma planincev, kjer
bo naše izhodišče. Prvi dan se bomo povzpeli do Koče na Klemenči jami (1ura), obiskali najdebelejši
macesen v Sloveniji in v koči prenočili. Zjutraj bomo krenili po zavarovani Kopinškovi poti, ki nas
po precej izpostavljenih prehodih po severni strani pripelje na vrh Ojstrice. Čelada in samovarovanje
na zavarovanih delih sta nujni del naše opreme. Do vrha s katerega je prostran razgled po Kamniško
Savinjskih Alpah bomo potrebovali skoraj 4 ure. Sestopili bomo po lažji poti čez Škarje nazaj na
Klemenčo jamo in od tam na naše izhodišče v Logarski dolini. 
    Opomba :  Obvezen kontakt z vodnikom glede prevoza in prenočevanja. Zaradi zgodnje
sezone  je  možno  kakšno  snežišče  na  posameznih  odsekih  poti  -  posvet  glede  opreme  z
vodnikom!

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.

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.

mailto:info@pdrustvo-ptlj.si
http://www.pdrustvo-ptlj.si/


Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!
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