
 

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: Sobota  26. Marec 2011 
 

Šentjur (Šibenik) – Resevna (682m) – Svetina (781m) 

VODJA: Gojko ŠMID GSM: 041 621 480 

POMOČNIK: Jože Spevan GSM:  

ODHOD: 07:00 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŢNJE Celje, Lava 1 - Šentjur 

POVRATEK: V popoldanskih urah istega dne 

VRSTA PREVOZA: Avtobus  ali kombi 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka   

ČAS HOJE: 4 do 5 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: <900 m 

OPREMA: Pohodne palice, primerna obutev in obleka ter pohodniška kondicija 

DOKUMENTI: Planinska izkaznica, osebna izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika,  topel obrok po želji v gostišču Mlakar v Javorniku 

Iz Lave se bomo peljali do Šentjurja, kjer si za začetek ogledamo železničarski muzej in spijemo jutranjo kavico.  

Na koncu ul. Leona Dobrotinška se napotimo  desno čez most preko potoka Kozarica in nadaljujemo našo pot po 

severovzhonih obronkih Resevne do spominskega obeležja padlim borcem NOB. Pod spomenikom, kjer imajo 

taborniki svoj prostor za poletni tabor, si malo oddahnemo, ter se napotimo do stolpa na Resevni, za kar bomo 

potrebovali okrog 2uri hoje navkreber. Po praznenju hrane in pijače iz nahrbtnikov v koči na Resevni, se odpravimo 

navzdol proti zahodu – Svetini. Predvidoma v uri in pol pridemo do gostišča Mlakar, kjer nas bo čakal topel obrok s 

popoldansko kavico. Če bomo imeli voljo, se odpravimo naprej proti Alminem domu na Svetini, ki je zaprt; ali pa se 

odpravimo v dolino do avtobusa. 

PRISPEVEK UDELEŢENCA: € 15 ; cena ne vključuje toplega obroka v gostišču Mlakar 

PRIJAVA :        Recepcija Telekoma Lava 1, tel.: 428 3001 do 23. Marca do 12:00 ure 

DATUM: Celje,  15. marec 2011 

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.       

 

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami! 

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 

 

PT 
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