Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR: SI56 0510 0801 4106 120
Davčna št.: 85847909

BIC: ABANSI2X

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

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

torek, 8 februar 2022

Pohod na Jeruzalem
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Martin Škoberne

GSM: 041/663 865

Torek, 8.02.2022 ob 07:00
Telekom Celje
Ljutomer
Isti dan v večernih urah
Osebni avto
Lahka
4 – 5 ur zmerne hoje
cca 445 m
Planinski čevlji s profiliranim podplatom, pohodne palice, vremenu
primerna oblačila.
Osebni dokument, veljavna planinska izkaznica, PCT dokument
Nekaj nudi organizator, sicer iz nahrbtnika ali v kakšnem gostinskem
lokalu

Voden pohod bo potekal iz centra Ljutomera skozi vas Radomerje do rojstne hiše dr.
Franca Miklošiča, slovenskega filologa, jezikoslovca in slavista. Po počitka nas bo pot
vodila dalje proti vasi Cerovec, kjer bo naš naslednji cilj rojstna hiša pesnika Stanka Vraza.
Nadaljevanje pohoda bo v smeri vinske kleti Malek (305 mnm), kjer bo osrednja točka
pohoda z toplim napitkom in malico. Sledil bo vzpon na Jeruzalem (347 mnm) in po krožni
poti povratek v Ljutomer.
Podrobnosti v zgibanki organizatorja iz l.2017, pohod pa organiziramo z prijateljskim PD
Zabukovica!

Na poti bomo dosledno spoštovali določila NIJZ v zvezi z COVID-19
PRISPEVEK UDELEŽENCA:

Dogovor plačila deleža prevoznih stroškov
Pri vodniku tel. 041 663-865 do ponedeljka 7.02.2022 do 12
PRIJAVA:
ure
DATUM:
Žalec, 3.02.2022
Važno!!: Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT: Gojko Šmid
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima
urejeno članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost!

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!

