
    VRTAŠKI VRH 1998 m 

 
PD ZZV Celje vabi v nedeljo, 14.07.2019 ob 04. uri na zanimiv in atraktiven 

pohod na Vrtaški vrh. 
 

Z avtobusom se bomo odpeljali ob 04. uri z avtobusne postaje Glazija v Celju, z ostalih 

postajališč kot običajno. Vožnjo bomo nadaljevali skozi Žalec, mimo Ljubljane, Jesenic do 

Mojstrane. Tu se usmerimo na cesto v Dolino Vrat, kjer se kmalu po zapustitvi Mojstrane, naš 

pohod prične. 

 

Hodili bomo po lahki označeni poti, ki se občasno strmeje vzpenja. Na poti bomo premagali 

dobrih 1200 m višinske razlike in za pristop na vrh potrebovali 4. ure zmerne hoje. Na vrhu je 

vpisna knjiga. Ob  poti se nam občasno odprejo lepi razgledi, še lepši so z samega vrha, kjer 

izstopa Sleme, Kukova špica, Karavanke in ostale okoliške gore.  Vračamo se po poti 

pristopa. Hrana in pijača je iz nahrbtnika. 

 

Udeleženci, ki ne bi želeli pristopati na vrh, se lahko sprehodijo od slapa Peričnik do 

Aljaževega doma v Vratih in še mogoče naprej do spomenika in si tako zapolnijo čas in 

doživijo nekaj lepega,  do vrnitve skupine z vrha. 

 

Pohodniki potrebujejo primerne planinske čevlje, oblačila letnemu času primerna, 

priporočamo pohodne palice.  

 

Prijavnina za lastne stroške prevoza   znaša 20 €, poravnate je na avtobusu. 

 

 

Pohod bosta vodila VPZS Vladko KORŽE, tel. 041 465 355,  vladko.korze@gmail.com in 

Slavko KLAJNŠEK,  tel. 031 654 760, slavko.klanjsek@gmail.com,  ki sta vam na razpolago 

za dodatne informacije in prijave. 

 

 

Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridružuje pravico do določenih 

sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi da je seznanjen 

z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano 

članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in 

mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

 

 

PRIDRUŽITE SE NAM,  ČE STE ŽELJNI UŽIVANJA V PREKRASNI 

NARAVI! 
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