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

DATUM IZLETA, čas in
kraj odhoda

Sobota, 14. november 2015, ob 8.00 uri Avtobusna
postaja Velenje / ob 8.10 uri POŠ Vinska Gora

»Lepi Čeveljc 2015/16«
ORGANIZACIJSKI VODJA
TEHNIČNI VODJA
VRSTA PREVOZA
PREDVIDENI POVRATEK:
ZAHTEVNOST POTI:
SKUPNA DOLŽINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:

RESEVNA

Branka Mestnik

Avtobus
Približno ob 14.00 uri
Lahka
3 ure
380 m
Planinska obutev, vremenu primerna oblačila,
pohodne palice
POTREBNI DOKUMENTI:
Dnevnik mladega planinca / planinska izkaznica
s plačano članarino za leto 2015
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika, planinski dom na Resevni
Spoštovani starši in mladi planinci!
Obveščamo vas, da smo spremenili cilj našega planinskega izleta. Pri planinski koči na Farbanci
urejujejo prostor pred kočo, kjer potekajo gradbena dela. Zato smo izbrali ta izlet, ki bo tudi zanimiv.
Lep planinski pozdrav!
OPIS POKRAJINE:
Resevna je nižji hrib (682 m n.v.), ki spada v skupino Posavskega hribovja. Leži na severnem obrobju
Kozjanskega, jugozahodno od Šentjurja. Ime je dobil po resju, ki cveti zgodaj spomladi in jeseni. Pod
vrhom stoji planinski dom (Dom na Resevni), na samem vrhu pa je razgledni stolp z daljnogledom.
Razgled je v jasnem vremenu prečudovit. Vidimo Boč, Donačko goro, Pohorje, Julijske in KamniškoSavinjske Alpe…
OPIS POTI:
Ob 8.00 uri se bomo z avtobusom odpeljali mimo Celja, do Šentjurja (OŠ Hruševec).
Pot nadaljujemo peš po markiranih poteh:
~ vzpon iz naselja Hruševec po gozdni poti do planinskega doma na Resevni / 1,30 h;
~ sestop po Gaberškovi poti do OŠ Hruševec / 1,30 h.
V primeru deževnega vremena planinski izlet.
odpade.
PRISPEVEK UDELEŽENCA:
PRIJAVA
INFORMACIJE O IZLETU
OPOZORILO

7 € člani PD Velenje, 10 € nečlani / dva otroka s plačano članarino 10€
€- do srede, 11. novembra 2015, mentoricam na šoli
Branka Mestnik (031 276 337)
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila vodnika ter izbor ture
prilagoditi svojim zdravstvenim in telesnim sposobnostim!

Prisrčno vabljeni!

