
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 

Spletna stran društva: http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: nedelja, 31. julij 2011 
 

Dovška Baba (1891 m n. v.) 
 

VODJA: Ferdinand Glavnik GSM: 031 323 353 

POMOČNIK: Gojko Šmid GSM: 041 621 480 
ODHOD: nedelja ob 7.00 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: 31. 7. 2011 – v poznih popoldanskih urah 

VRSTA PREVOZA: mali avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: lahka označena pot 

DOLŢINA HOJE: 4 ure 

VIŠINSKA RAZLIKA: 691 m 

OBVEZNA OPREMA: planinski čevlji, pohodne palice, sončna očala, zaščitna krema, primerna oblačila, 

prva pomoč 

OBVEZNI DOKUMENTI: veljavna planinska izkaznica, osebni dokument 

DRUGE ZAHTEVE: / 

MALICA IN PIJAČA: iz nahrbtnika 

Tokrat se bomo podali na Dovško Babo (1891 m), imenovano tudi Dovška Roţca. Gre za zahodno 

sosedo mnogo bolj slavne, a dobrih petdeset metrov niţje Golice. Peljali se bomo iz Celja do vasi Dovje 

pri Mojstrani in naprej do našega izhodišča, travnatih senoţeti, imenovanih Ravne (1200 m). Do 

pastirske koče na planini Dovška Roţca bomo hodili uro in 15 minut. S planine bomo nadaljevali po 

poti, ki se vzpenja po vse bolj razglednem pobočju Dovške Babe (do vrha še 40 min). Na vrhu bomo 

nagrajeni s prekrasnim razgledom na Triglav in sosednje vršace, ki so bili znanemu Dovţanu – Jakobu 

Aljaţu – tako pri srcu. Na izhodišče bomo sestopili po isti poti.  

(POVEZAVA: http://www.hribi.net/gora/dovska_baba/11/275) 

PRISPEVEK 

UDELEŢENCA: 
 15 EUR – plačilo deleţa prevoznih stroškov  

 

Število udeleţencev je omejeno na 18. 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza. 

PRIJAVA na recepciji Telekoma na tel. št. (03) 428 3001 do četrtka, 28. 7. 2011, do 15. ure 

DATUM: Celje, 25. 7. 2011 
OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in 

tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.  

Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika! 

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 
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