
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 

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

 

           

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Nedelja 14.04.2013 
 

BODONCI – TIŠINA – RADENCI (PPP) 

VODJA: Ferdo Glavnik GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Martin Škoberne GSM: 041/663865 

ODHOD: Nedelja, 14.04.2013 ob 07:00  

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 – Maribor – Lenart - Bodonci 

POVRATEK: Iz Radencev ob 17,00 

VRSTA PREVOZA: Avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 4 do 5 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 200 m 

OPREMA: Pohodne palice, primerna pohodniška oprema in kondicija 

DOKUMENTI: Izkaznica Pomurska planinska pot, osebni dokument 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, …ali kakšna postojanka ob poti! 
Že kar na začetku pričnemo s prvo točko PPP v gostišču Horvat v Bodoncih. Opravimo kar dvoje opravil hkrati, žigosanje dnevnikov PPP in 

seveda jutranje okrepčilo. Hoja bo zanimiva saj vodi po podeželjskih kolovozih preko travnikov in mimo njiv in tudi skozi romsko naselje bomo 

šli. Do Tišine bo potrebno dobre tri ure hoje. Žig PPP je v Tišini v gostilni Gjergjek. Vredno ogleda v Tišini je vaške cerkev in pa grad s lepo 

urejenim parkom. To na hitro opravimo in nadaljujemo pot ob glavni cesti Murska Sobota – Radenci. Te glavne ceste se bomo izogibali kolikor 

bo mogoče, vendar zgrešiti je ne smemo kajti edini prehod preko Mure je most na tej cesti! Ko prečimo Muro smo skoraj že v zdraviliškem 

parku Radenci. Samo po žig PPP je še treba v recepcijo hotela Radin in naša pot bo zaključena.  

Kakšne hude strmine v Prekmurju težko najdeš, zato je ta pot primerna za tiste z malo manj hribovske kondicije, no nekaj pohodniške vstrajnosti 

pa je nujna. 

V Radencih bo po želji možnost kopanja. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 15 

PRIJAVA:        Na recepciji Telekoma do četrtka 11.04.2013 – tel. 03/428 3001   

DATUM: Celje, 04.04.2013 

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

 

 Predsednik PD PT:  

 Gojko Smid 

 
OPOZORILO! 

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu. Udeleženec je dolžan 

upoštevati navodila in odločitve vodnika! 

 
 Lep planinski pozdrav in  

 prijetno počutje med nami!  

PT 
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