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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Sobota  6. Januar 2018 
 

Šentjur (ŽP 265m) – Rifnik (568m) -- Resevna (682m)  

VODJA: Gojko ŠMID GSM: 041 621 480 

POMOČNIK: Matej Pšeničnik GSM:  

ODHOD: 08:00 

ZBIRNO MESTO: Petrol Šentjur pri železniški postaji 

SMER HOJE Šentjur – Rifnik – Resevna – ŽP Šentjur 

POVRATEK: V popoldanskih urah istega dne 

VRSTA PREVOZA: Lastni prevoz 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka  vzpon 725m, spust 725m 

ČAS HOJE: približno 6 ur in pol 

VIŠINSKA RAZLIKA: <1500m 

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

DOKUMENTI: Planinska izkaznica, po možnosti plačana članarina za 2018 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika,  topel obrok po želji v planinski koči na Resevni 

Zberemo se na Petrolovi črpalki v Šentjurju, Cesta Kozjanskega odreda 21A, od koder ob 08:30 krenemo po ul. 

Leona Dobrotinška, mimo Polja in Alposa do Tegometala, kjer se napotimo  desno v gozd in po severno-vzhodnih 

obronkih Rifnika, skozi nasad lešnikov po dobri uri in pol dosežemo izkopanine Rifnik. Na vrhu Rifnika se vpišemo 

v knjigo in po kratkem premoru nadaljujemo pot navzdol proti Šibeniku, kjer prečimo most preko potoka Kozarica 

in nadaljujemo našo pot po vzhodnih obronkih Resevne  do stolpa nad planinskim domom Resevna, za kar bomo 

potrebovali dobri 2uri hoje navkreber. Po praznjenju hrane in pijače iz nahrbtnikov v koči na Resevni, se  ob pol 

treh odpravimo navzdol nazaj proti Šentjurju. Predvidoma v uri in pol pridemo do železniške postaje Šentjur, odhod 

vlaka proti Celju je ob 16:16. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 0€ 

PRIJAVA :        Pri vodniku  do 5. januarja 2018 do 20:00 

DATUM: Šentjur, 26. december 2017 

V primeru slabega vremena v soboto bo pohod v nedeljo 7. januarja 2018 

 

 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! 

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno  in zdravo 2018! 

 

PT 
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