Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Planinska skupina Pošte in Telekoma Nova Gorica
Naslov:
Cesta 25 . junija 1p
5000 Nova Gorica
Spletna stran : www.pdrustvo-ptlj.si pod stran PS Nova Gorica
VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: petek 31. – 2. junij
2019
SMER IZLETA:

Koča na Planini Razor 1315 m (tabor za mlade družine )

VODJA

KARMEN PAHOR, tel. 031 891 289

POMOČNIK

INGRID PERŠOLJA, ALEKSANDER BENSA

ODHOD:

V petek, 31. maja, med 17.00 in 18.00 uro.

ZBORNO MESTO:

Parkirišče na planini Kuk

POVRATEK:

Nedelja, 2. junija popoldan

VRSTA PREVOZA:

Osebni avto

ZAHTEVNOST POTI:

lahka označena pot

DOLŽINA HOJE

Petek 1 ura hoje do Planine Razor, kasneje glede
na število udeležencev in razmere različne dolžine:
Planina Razor -Vogel 1:45 min, če se podaljša na
Žabiški Kuk še dodatne pol ure)
Planina Razor – Planina na Kalu 1490 m, 1:30 ure;
Planina Razor – Škrbinska Plošča 1600 m, 1 ura

RELATIVNA VIŠINA:

DRUGE ZAHTEVE:

Planina Kuk – Planina Razor 165 m, Vogel 1922
m, Žabiški Kuk 1844 m,
Planinska pohodniška obutev, obleka in oprema,
palice, kapa, rokavice, očala, sredstvo proti
klopom, kreme za sonce, toaletni pribor, obleke za
dva dni, spalne vreče ali lastna posteljnina,
družabne igre, karte…
veljavna planinska izkaznica (plačana članarina
PZS) , osebni dokument
Primerna telesna pripravljenost

HRANA IN PIJAČA:

Polni penzion v Koči na planini Razor

OPREMA:

OBVEZNI DOKUMENTI:

OPIS

Med Mostom na Soči in Tolminom se odcepi cesta v Poljubinj. Iz Poljubinja se peljemo naprej proti
vasi Ljubinj, kjer za cerkvijo zavijemo levo proti planini Razor in Stador. Cesta nas pripelje do
parkirišča na planini Stador, kjer je v bližini planinski dom. Mi se peljemo naprej na planino Lom in
naprej po cesti za oznakami planina Razor. Na višini 1150 m pridemo na planino Kuk, kjer je

parkirišče in tu pustimo avte.
Tukaj se dobimo in skupaj nadaljujemo pot, prtljago pa nam bodo pripeljali do koče. Po večerji se
bomo skozi igro spoznali med sabo.
Razen planinskih vzponov bomo organizirali tudi družabne igre, naučili se bomo uporabnih vozlov,
sspoznavali alpsko cvetje, lovili ravnotežje na napetem traku (slack line), skakali s kolebnico, igrali
gumi tvist ogledali si bomo sirarno in planino – če bodo živali že nastanjene.
STROŠKI IZLETA :

PRIJAVA IN INFORMACIJE:

Glej cenik v prilogi, vsak sam poravna stroške.
Dobili smo dodatni popust na polni penzion, tako da je
cena za odrasle člane (v sobi) PD 31,50 €, za otroke pa
25,00 €. Za nečlane je cena 37,80 €, za otroke je 20%
nižja. Cene so seveda drugačne, če izberemo skupna
ležišča.
Prtljago nam pripeljejo do koče.
Najkasneje do petka, 24. maja 2019

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!
V PRIMERU SLABEGA VREMENA TABOR ODPADE

