PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE
Prešernova 22/d, tel.št. (03) 587-11-34
http://pd.velenje.si

DATUM IZLETA, čas in
kraj odhoda

Sobota, 15. novembra 2014, ob 8.00 v Vinski
Gori, 8.10 v Velenju (avtobusna postaja).

»Lepi čeveljc 2014/15 PO ŠALEŠKI PLANINSKI
SLEME, ŽLEBNIK, ŠOŠTANJ

l

POTI

ORGANIZACIJSKI VODJA
TEHNIČNI VODJA
VRSTA PREVOZA
PREDVIDENI POVRATEK:
ZAHTEVNOST POTI:
SKUPNA DOLŽINA HOJE:

avtobus
Približno ob 15.00 uri
Lahka
3 – 4 ure

OPREMA:

planinska obutev, vremenu primerna oblačila

POTREBNI DOKUMENTI:

Dnevnik mladega planinca / planinska izkaznica
s plačano članarino za leto 2014, priporočamo Dnevnik ŠPP
iz nahrbtnika, Andrejev dom na Slemenu

MALICA IN PIJAČA:

Urška Petek

Šaleška planinska pot je bila odprta oktobra 1974, torej smo letos obeležili že njen 40 rojstni dan. Prav je, da se tega spomnimo
tudi v okviru akcije Lepi čeveljc in z izletom najlepše počastimo njen jubilej. Tokrat se bomo sprehodili po njenem SZ delu, od
Slemena mimo Žlebnika, do Topolšica ( Florjana).Ves čas se nam bo odpiral prelep pogled na Šaleško dolino, Celjsko kotlino,
pa vse tja do Zasavskih planin, na Goro Oljko, Mozirsko planino, Smrekovec, Sveti križ, Uršljo goro, Zarazbor, Paški
Kozjak…Pot ne bo težavna, ker se bomo večinoma spuščali, le tu in tam bo krajši vzpon.Ker je novembra že precej hladno,
bodite toplo oblečeni, ne pozabite tudi na kapo in na rokavice. Pogreli se bomo lahko v planinski koči na Slemenu in na koncu,
v gostilni Grebenšek ali v Topolšici, odvisno od tega, katero pot bomo izbrali.
OPIS POTI:
Ob 8.00 uri se bomo z avtobusom odpeljali proti Šoštanju in naprej mimo Zavodnja na Sleme. Tu bomo v Andrejevem domu
( žig ŠPP)najprej malicali, nato pa bo sledil spust mimo kmetije Orel do Žlebnikove domačije, ki je postala znan in obiskan
kraj, ker je tu padel partizanski pesnik in borec XIV. Divizije, Karel Destovnik Kajuh. Tudi tu dobite žig ŠPP.
Od tu dalje, pa imamo dve varianti: ali preko Loma v Topolšico, ali spust v Šentflorjanski graben, mimo Mornove zijalke,
do gostilne Grebenšek.
Izbira poti bo odvisna od vremenske situacije in se bo o izbiri odločil vodnik na dan pohoda. Pot čez Lom je primerna tudi za
malo slabše vremenske razmere (v primeru, da zapade manjša količina snega ali je pot razmočena), medtem ko je spust v
Šentflorjanski graben strm in v primeru snega ali poledenitve manj primeren za večjo skupino pohodnikov.
V primeru deževnega vremena se planinski izlet prestavi.
PRISPEVEK UDELEŽENCA:
PRIJAVA

INFORMACIJE O IZLETU
OPOZORILO

7 € člani PD Velenje, 10 € nečlani, 5 (dva otroka iz iste družine)
- do srede, 12. novembra 2014, mentoricam na šoli
Urška Petek (041-238-833)
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila vodnika ter izbor ture prilagoditi
svojim zdravstvenim in telesnim sposobnostim!

Prisrčno vabljeni!

