
  

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 
Spletna stran društva: 
http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

 
 

 VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 
 

DATUM IZLETA: SOBOTA 19. marca 2011 
 

GOSPODIČNA, TRDINOV VRH 

VODJA: Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Smid Gojko GSM: 041/621480 

ODHOD: Sobota 19.03.2011 odhod avtobusa 6,30 (Lava) 

ZBIRNO MESTO: Telekom Lava 1  

SMER VOŢNJE Polzela, Ţalec, Celje, … Gabrje 

POVRATEK: Celje 18,00 uri 

VRSTA PREVOZA: Avtobus   

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 4 do 5 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 500 m 

OPREMA: Pohodne palice, oprema primerna vremenu 

DOKUMENTI: Osebni dokument, dnevniki Krka, pot kurirjev, razširjena slov. plan. pot,… 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali kakšen priboljšek ob poti  

Redko zaidemo v hribolazenje po Dolenjskem in za začetek sezone kar pride prav vzpon na drugi najvišji vrh v 
spodnjem delu Slovenije. Trdinov vrh (1178m) ali sv. Gera kot jo imenujejo naši sosedje, to bo naš cilj. Pričenjamo v 
vasi Gabrje in po dobro označeni poti do doma Vinka Paderšiča ali bolj znano kot dom Gospodična, seveda tudi na 
vrh bo treba. Tisti kateri opravljamo planinsko pot Krka bo kar prava točka za pridobitev začetnega ţiga do nagrad, 
ki jih podeljuje farmacijska fabrika Krka (kapa, palice, nahrbtnik,…). Tisti, kateri opravljajo še pot kurirjev in če bo 
sreča mila, lahko v okolici pridobi kar štiri štampiljke (Gabrje, Gospodična, ob poti Bučka in malo stran Trška gora). 
Gospodična je tudi kot obvezna točka v razširjeni Slovenski planinski poti. Torej ne pozabit na ţigosanje! 

PRISPEVEK UDELEŢENCA: 15,00 € (prevoz) 

PRIJAVA:        Na recepciji Telekoma do četrtka 17.03.2011 – tel. 03/428 3001 

DATUM: Celje, 11.03.2011 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa! 

 
 Predsednik PD PT: 
 Gojko Šmid  

 
OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  
ima urejeno članarino PZS za tekoče leto.       
Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

 Lep planinski pozdrav in  
 prijetno počutje med nami!  

PT 
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