
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 

Jamova ulica 15a, 3000 Celje 

SI56 0400 1004 6471 428 

www.pdrustvo-ptce.si 

 

ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA VABIMO NA PLANINSKI IZLET 

 

Datum izleta: Sobota, 4. marca 2023 

JURČIČEV POHOD 
Vodja izleta: Ferdo Glavnik GSM: 031 323 353 

Pomočnik vodje: Martin Škoberne GSM: 041 663 865 

Odhod: Sobota, 4. 3. 2023 ob 6.30  

Zborno mesto: Telekom, Lava 1 

Povratek: Ob 17.00 uri v Celje 

Vrsta prevoza: Avtobus 

Zahtevnost poti: lahka 

Dolžina hoje: 4 do 5 ur 

Obvezna oprema: Pohodne palice, oprema primerna vremenu 

Obvezni dokumenti: Osebni dokument 

Malica in pijača: Iz nahrbtnika ali kakšen priboljšek ob poti (Obrščak) 
Letos je 30. pohod po vrsti. Prične se med 7.00 in 10.00 uro na trgu v Višnji Gori. Pot vodi mimo zaprtega 
hotela na Polževem do Muljave, kjer se pri Jurčičevi domačiji zaključuje s slovesno prireditvijo ob 11.30 uri. 
Tu na Muljavi se za kratek čas ustavimo na Jurčičevini ali pri Obrščaku, ter nato ob 13. uri krenemo proti Krki. 
Pot od Muljave do Krke je dolga dobre 4 km, večji del se hodi po cesti, le proti Krški jami vodi po bližnjici blatna 
steza. Mimogrede si ogledamo Krško jamo, v kateri je eden od mnogih izvirov Krke. Smo v vasi Gradiček in na 
drugi strani vasi je parkirno mesto, kjer zaključujemo pohod, do Krke je še dober kilometer. 
Zanimivo si je v Krjavljevi kočuri ogledati predstavo senčnih lutk (kozlovska sodba v Višnji gori ali Krjavlova 
pripoved). 

Stroški izleta: 20 € ob vsaj 15 prijavljenih 

Prijava, informacije: Pri vodniku in pomočniku do srede, 1. 3. 2023 
Predsednica PD PT Celje 

Saša Stopinšek Golčman 

OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in 

tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je 

dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati 

navodila vodnikov. 

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami! 

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 

http://www.pdrustvo-ptce.si/

