
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 

 

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: Nedelja 23.10.2011 
 

OLŠEVA-1929m  
 

VODJA: Boris Luka LUKANC GSM: 041 698 740 
POMOČNIK: Gojko Šmid  

ODHOD: Nedelja 23.10.2011 ob 7.00    

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: Nedelja 23.10.2011 v večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Sredogorje 

DOLŢINA HOJE:   

VIŠINSKA RAZLIKA:  

OPREMA: Čelada, pohodne palice, sončna očala, vetrovka, rokavice, kapa, prva pomoč,   

OBVEZNI DOKUMENTI:  veljavna planinska izkaznica  

 osebni dokument  

DRUGE ZAHTEVE: Tura je primerna samo za udeleţence z dobro telesno kondicijo ! 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali pri turistični kmetiji 

Tokratno izhodišče našega izleta bo vasica Podolševa, ki leţi pod gorskim grebenom Olševe vse od 

višine 1020m do 1327m. Središče naselja je cerkvica Sv. Duha. Prvotna cerkev je tu stala ţe v začetku 

17-tega stoletja, nova pa je bila posvečena leta 1891. 

Po dobri uri hoje bomo na avstrijski strani občudovali naravna Lipševa vrata, ki so visoka okoli 10 

metrov in nudijo lep pogled na spodaj leţeče visokogorske kmetije. Avstrijski del Olševe je obrnjen 

proti severu in je izjemno prepaden, strma pot pa vodi skozi vrata in nato tik pod visokimi pečinami na 

vrh z imenom Obelkamen. Najvišji vrh Olševe z imenom  Govca-1292m je na drugi (slovenski) strani 5 

km dolgega grebena. Pot od enega konca grebena do drugega je izjemno slikovita, saj pogled sega daleč 

na  avstrijsko stran, Peco, Raduho, Kamniško savinjske Alpe z Logarsko dolino,….. 

Svetovno znamenitost, Potočko zijalko, si ogledamo ob povratku. Zijalka se nahaja na višini 1700m. 

Jama je dolga 110m ter široka do 40m. 

Zadnji del sestopa poteka po poti začetnega vzpona, skozi gozd, proti cerkvi Sv. Duha pod Olševo. 

    

PRISPEVEK 

UDELEŢENCA: 

15 EUR – plačilo deleţa prevoznih stroškov  

  hrana ni v ceni prevoza 

PT 

 
 



Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza.  

Število udeleţencev je omejeno. 

 

PRIJAVA IN INFORMACIJE:  Na GSM: 041/698 740, do četrtka 20.10.2011 

DATUM: Celje, 18.10. 2011 
OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in 

tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima plačano letno članarino PZS.       

Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika ! 

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 
 

 


