
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 08. julija 2017 
 

IN MEMORIAM CVETKI, BORISU,... 

VODJA: Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Matej Pšeničnik GSM: 031/366538 

ODHOD: Sobota 08.07.2017 odhod ob 7,00 (Lava) 

ZBIRNO MESTO: Telekom Lava 1  

SMER VOŽNJE Polzela, Žalec, Celje, Šentjur AP, Botričnica, Šibenik... 

POVRATEK: Celje 17,00 uri 

VRSTA PREVOZA: Osebni ali kombi  

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 3 do 4 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 500 m 

OPREMA: Pohodne palice, oprema primerna vremenu  

DOKUMENTI: Osebni dokumenti!! 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, priboljšek ob poti  

Prav je, da se vsaj enkrat v letu spomnimo vse naše prijatelje s katerimi smo se nekoč družili na planinskih srečanjih 
pohodih, izletih, potovanjih, križarenjih... v njihov spomin se zberemo ob grobu naše Cvetke na Šentjurskem 
pokopališču. Ona  nam je bila vzor plemenitega človeka z vsemi najbolj žlahtnimi načeli tovarištva. Pogostokrat nam 
je pripovedovala o svojih planinskih prijateljih, zanimivih izletih, svojih domačih, o hribu za hišo - Rifniku. V njen in 
ostalim v spomin položimo skromni šopek in prižgimo lučko na njenem grobu, ter se v spomin vseh pokojnih 
soplanincev podajmo na pot; v okolico Šentjurja. 
Se še spomnite kje smo lansko leto končali? V bližini Ferličevega mlina. Prav tu bo naš začetek poti. Povzpnemo se 
na drugo stran, gremo na Rifnik. Pot bo krožna, gremo mimo kamnoloma kjer so nekoč lomili in izdelovali mlinske 
kamne za mletje žita. Nato mimo gradu Rifnik na vrh Rifnika. Kaj je na vrhu vemo vsi, poiščemo samo tisto kaj je kaj 
novega, odkritega, zgrajenega. Vračamo se po grebenu do tja, kjer smo začeli. Same čiste hoje ne bo veliko 
mogoče do tri in pol ure, v planu bo kar nekaj ogledov: mlin, kamnolom, grad, arheološko najdišče, pa še nekaj! (fg)    

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 10,00 € (prevoz) 

PRIJAVA:        Ferdo 031/323353,ali Matej 031/366538 (do četrtka 03.07.2017) 

DATUM: Celje, 22.06.2017 

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

 
 Predsednik PD PT: 
 Gojko Šmid  

 
OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec 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. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 
 

 Lep planinski pozdrav in  
 prijetno počutje med nami!  

PT 

 
 

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