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   VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

DATUM IZLETA: Sobota 01.06.2019 
 

VELIKA VREMŠČICA  1027 m.n.v. 
VODJA: Ludvik Miklavc GSM: 031 325 593 

POMOČNIK: Martin Škoberne GSM: 041 663 865 

ODHOD: 06:30 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 - 

POVRATEK: V popoldanskem času 

VRSTA PREVOZA: Kombi ali osebni avto  

ZAHTEVNOST POTI: Lahka označena pot  

ČAS HOJE: 5 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA:  500 m 

OPREMA: Pohodniška oblačila 

DOKUMENTI: Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika  

Z avtoceste Ljubljana - Koper se usmerimo na izvoz Senožeče. Ko zapustimo avtocesto, v prvem križišču 

nadaljujemo levo v smeri Senožeč. V Senožečah pa zavijemo levo v smeri Razdrtega in cesti sledimo le 100m do 
parkirišča v Senožečah, ki se nahaja ob glavni cesti. Pravo parkirišče je tisto ob katerem opazimo planinske oznake 

za Vremščico. S parkirišča nadaljujemo po cesti v smeri Vremščica. Cesta, ki nas pelje med hišami nas kmalu 

pripelje do manjšega spominskega parka, kjer pridemo na naslednjih planinskih oznak. Tu nadaljujemo po levi 
cesti, ki nas mimo zadnjih hiš v vasi pripelje do ograjenih pašnikov. Cesta, ki postaja vse slabša se tu razcepi na 

dva dela. Mi nadaljujemo po spodnji v smeri Vremščice, ki se kmalu spremeni v kolovoz. Nekoliko naprej nas 
kolovoz pripelje v strnjen gozd, kjer se pot nadaljuje po manjši dolinici. Pot skozi gozd se postopoma začne vse 

bolj vzpenjati in nas čez čas pripelje na neporaščena pobočja Slatne 914m. Pot naprej se začne rahlo spuščati in 

nas kmalu pripelje v krajši pas gozda katerega pa hitro zapustimo. Pot naprej nas pripelje na mrazišče, ki se 
nahaja na severni strani glavnega grebena Vremščice. Tu nam smerokaz ob poti pove, da imamo do vrha še 30 

minut hoje. Pot naprej gre v gozd in se začne strmeje vzpenjati. V zgornjem delu gozda se priključimo širokemu 
kolovozu, ki mu sledimo v levo. Kolovoz pa nas v naslednjih nekaj korakih pripelje na razpotje, kjer nadaljujemo 

levo v smeri Vremščice. Pot naprej postopoma preide na vse bolj razgledna vršna pobočja Vremščice. Tej poti, ki 
nas pelje ob širokem vršnem slemenu Vremščice sledimo vse do vrha, ki ga dosežemo v nekaj minutah. Sestopimo 

v vas Gabrče in naprej do našega izhodišča Senožeče. 
 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 15,00 € 

PRIJAVA :        
Ludvik Miklavc 031 325 593 in Martin Škoberne 041 663 865 do 

četrtka 30.5.2019 

DATUM: Celje,  27.5.2019 

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

 

                                                                                                                                      Predsednik PD PT:  Gojko ŠMID l.r. 
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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 ! 

 


