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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA  IZLET V NEZNANO 
 
 
 

DATUM IZLETA: Sobota 26. September  2015 

IZLET V NEZNANO 

VODJA: Gojko ŠMID GSM: 041 621480 

POMOČNIK: Simona ŠMID GSM: 031 587770 

ODHOD: Celje, Lava 1 ob 07:30 uri 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 ali ob poti 

SMER VOŽNJE Iz Celja  v NEZNANO 

POVRATEK: V večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: Največ 3  ure v obe smeri 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 200 m 

OPREMA: Pohodne palice, primerna obutev - nizki pohodni čevlji ter obilo dobre volje 

DOKUMENTI: Planinska izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Topel obrok na koncu pohoda v popoldanskih urah je vštet v prispevek udel. 

Jeseni kot je v navadi, organiziramo izlet v neznano za naše zveste članice in člane. Tura ne 

bo zahtevna – vsi udeleženci pa naj s sabo prinesejo veliko dobre volje. 

Kam, kje in kako pa je presenečenje. Na izlet gremo ne glede na to, kakšno bo vreme ! 

PRISPEVEK udeleženca: 
15€, osnovnošolski otroci brezplačno; PLAČILO na TRR društva 

najkasneje do petka 25. septembra 

PRIJAVE zbira:        
Na recepciji Telekoma do srede 23.09.2015 do 15 ure  

tel. 03428 3001  Stojan Udovič  

DATUM: Celje, 29.05. 2015 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa, ter ne pozabite odjaviti hrane  v 

primeru, da ne boste toplega obroka.  
 

 Predsednik PD PT:  
    Gojko ŠMID l.r. 

 
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 članarino PZS za tekoče leto.       
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 
 

 

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 
 

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

