PLANINSKO DRUŠTVO
B L A G O V I C A,

www.planinskodrustvo-blagovica.si
pd.blagovica@gmail.com

Blagovica 7,
1223 BLAGOVICA

VABILO
Vabimo vas na planinski pohod po Kraškem robu, ki bo v nedeljo 23.02.2014 ob 7:30 iz
Blagovice in ob 8:00 izpred Heliosa Količevo.
Tokratna pot nas bo vodila iz Podgorja, mimo Praproč, do cerkve Marije Snežne, nato pa na
sam rob stene, do gradu nad Črnim Kalom. Sledil bo še spust v vas.
Lahke hoje po kolovozih in planinski stezi po odprtem Kraškem robu je za dobre 3 ure in je
primerna za vsakogar z malo kondicije.
Oblecite se vremenu primerno, saj vsi poznamo Kras in burjo, ki nam jo lahko še kako
zagode, zato so obvezna topla oblačila kapa in rokavice. Priporočamo dobro planinsko obutev (ostre
sklale v travi) in pohodne palice. Hrana in pijača je iz nahrbtnika.
Strošek pohoda znaša 10,00 € za člane društva in 15,00 € za nečlane. Predšolski in
osnovnošolski otroci imajo brezplačno (nečlani 5,00 €) .
Obvezne prijave do četrtka zvečer oziroma do zasedenosti avtobusa. Dodatne informacije na
tel. 041 710 681, Bojan. Pohod vodita Bojan in Joži Pustotnik. V primeru slabega vremena se pohod
preloži.
P.S.
Na avtobusu bo možno plačati članarino za leto 2014.
Vodniško izletniški odsek
PD Blagovica

Posebno obvestilo !
Kot veste nam je žled naredil kar nekaj škode na naših poteh, zato vas v soboto 22.02.2014
ob 8:00 uri vabimo, da se nam v Blagovici pred gasilnim domom pridružite na delovni akciji.
Očistili bomo del naše poti, da bo zopet normalno prehodna.
S seboj prinesite rokavice, orodje, naprošene tudi motorne žage. Akcija bo trajala približno 4
– 5 ur. Zaželene so prijave do četrtka zvečer, da se lahko organiziramo glede malice.
Pokličite na tel. 041-710-681, Bojan ali 031 894 848, Miro. V primeru slabega vremena se
akcija preloži.

UO PD Blagovica
Bojan Pustotnik
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