PLANINSKI
DRUŠTVI ŽALEC
in GALICIJA
vabita
na CELJSKO PLANINSKO POT
v soboto, 11. januarja 2014
Zborno mesto bo v Celju na parkirišču ob mostu čez Savinjo (pri ţelezniški postaji). Tukaj pustimo
avtomobile (v soboto ni plačila parkiranja). Po ogledu table z narisano panoramo in skico naše poti se
odpravimo ob Savinji proti izlivu Voglajne v Savinjo, ga po mostu prečkamo in se po Pelikanovi pešpoti
odpravimo na Grajski hrib (407 m). Pri gostišču Tlačan (Kmetec) se nahaja ţig prve KT. Pot nadaljujemo
skozi naselje Osenca in mimo Pečovja na Srebotnik (700 m – KT). Nato se bomo odpravili proti Pečovniški
koči, se mimo nje najprej povzpeli na Grmado (718 m - KT) in se nato vrnili do Pečovniške koče (620 m –
KT). Do sem dobre 4 ure. (V opisih poti na spletu je kot KT navedena Celjska koča, vendar je v Dnevniku CPP obvezna KT z
podpisom oskrbnika sedaj navedena Pečovniška koča). V Pečovniški koči daljši postanek, z moţnostjo toplega obroka
(enolončnica).
Po počitku imamo moţnost, da se tisti, ki ne bi zmogli celotne poti odpravijo proti Pečovniku in v uri in pol
pridejo nazaj do osebnih vozil.
Ostali pa se bomo povzpeli na Tolsti vrh (834 m - KT). Od tu se spustimo proti zahodu na vrh smučišča
Celjske koče in nato po grebenu do Vipote (532 m - KT). Iz Vipote se spustimo v Pečovniški graben in
nadaljujemo po cesti proti Celju. Pot zaključimo pri mostu čez Savinjo, kjer smo s hojo pričeli – od
Pečovniške koče 3 ure. Predviden prihod nazaj na parkirišče po 16,00 uri.
Dolžina: celotna CPP cca. 7 ur hoje, kdor jo bo prekinil pri Pečovniški koči, pa naj računa na cca. 5 in pol ur
hoje.
Zahtevnost: večinoma nezahtevna pot, vzpon in spust na Srebotnik, Grmado in Vipoto zahteva pazljivost,
predvsem v primeru blata postane pot zelo zahtevna in takrat bomo pot prilagajali razmeram.
Odhod: Zbiranje izpred POŠ Trje in izpred pisarne PD v Ţalcu ob 7.30, nato z osebnimi vozili do Celja, kjer
bo ob 7,45 zborno mesto na parkirišču pri mostu čez Savinjo (pri ţelezniški postaji – iz kroţišča s fontano na
desno parkirišče) – lahko pridete tudi direktno na parkirišče.
Stroški: Prevoz v lastni reţiji; 3,00 EUR kdor ţeli Dnevnik Celjske planinske poti (spominsko priponko se
dobi za 12x izveden pohod, za toliko ţigov je prostora v dnevniku)
Oprema: Dobro narebreni planinski čevlji, pohodne palice in obleka za razmere glede na vremensko
napoved (deţ, sonce, oblačno). V primeru zelo slabe vremenske napovedi izlet odpade.
Prijavite se do vključno četrtka, 9. januarja 2014 (ob prijavi navedite ali želite Dnevnik CPP) na
telefonske številke vodnikov:
za PD Ţalec Matjaţ Ţohar (041 460 716)
za PD Galicija Janez Podpečan (041 662 883)
Vabljeni v čim večjem številu!

