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   VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

DATUM IZLETA: Nedelja 06. 09. 2020 
 

Strelovec 1763 m; Ute 1995 m 
VODJA: Ludvik Miklavc GSM: 031 325 593 

POMOČNIK: Igor Golčman GSM: 031 397 344 

ODHOD: 06:00 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 – Ljubno ob Savinji – Logarska dolina 

POVRATEK: V popoldanskem času 

VRSTA PREVOZA: Kombi ali osebni avto  

ZAHTEVNOST POTI: Zahtevna/ zelo zahtevna  

ČAS HOJE: 7 do 8 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA:  920 m oz. varianta II. 1250 m 

OPREMA: Oblačila za visokogorje 

DOKUMENTI: Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali v koči na Klemenči jami 
Pot nas pelje iz Celja v Logarsko dolino, do parkirišča pri Domu planincev. S parkirišča nadaljujemo po glavni cesti, ki nas vodi preko 

mostu, za mostom pa nas oznake za Klemenčo jamo usmerijo levo na gozdno cesto, po kateri nadaljujemo pot, le ta pa nas v 

nekaj minutah pripelje do križišča, kjer nadaljujemo desno v smeri Klemenče jame. Od križišča hodimo po cesti le še kratek 

čas, saj nato nadaljujemo levo po sprva široki in zložni planinski poti. Le nekaj korakov naprej pa pot preide na pobočje in se 

postopoma prične vse strmeje vzpenjati. Strma pot se v nadaljevanju vzpenja po strmem pobočju, nato pa preči hudourniško 

grapo in nekoliko naprej še potoček. Za potočkom postane pot še bolj strma in se vzpenja po zelo strmem pobočju, ki je 

predvsem v mokrem nevarno za zdrs. Po slabi uri hoje od izhodišča pa prispemo do klopce ob studenčku in le malo naprej do 

razpotja, kjer se priključimo poti z izhodišča Na razpotju.  

Tu strmina popusti, mi pa nadaljujemo rahlo navzgor po široki poti, ki nas kmalu pripelje iz gozda. Od tu sledi le še krajši 

vzpon po travnatem pobočju do Koče na Klemenči jami pod Ojstrico. 

Od koče lahko nadaljujemo v smeri Puklovca, kjer se pot razcepi – levo v smeri Strelovec in naravnost proti Krofički in nato po 

brezpotju do vrha Ute. Možni bosta dve varianti, ena na Strelovec in druga zahtevnejša v smeri Krofička – Ute. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 10,00 € 

PRIJAVA :     do 4.09.2020    Ludvik Miklavc 031 325 593 in Igor Golčman 031 397 344   

DATUM: Celje,  31.08.2020 

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

 

                                                                                                                                      Predsednik PD PT:  Gojko ŠMID l.r. 

   
OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno 
sodelovanje na izletu  in  ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim 
kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov .      

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami! 

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 
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