
  

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: SREDA 27. april 2011 
 

MARTINOVA POT, VIA SANCTI MARTINI 

VODJA: Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Boris Lazar GSM:  

ODHOD: Sreda 27.04.2011 odhod avtobusa 7,00 (Lava) 

ZBIRNO MESTO: Telekom Lava 1  

SMER VOŢNJE Ţalec, Polzela, Letuš  

POVRATEK: Celje 18,00 uri 

VRSTA PREVOZA: Avtobus   

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 4 do 5 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 500 m 

OPREMA: Pohodne palice, oprema primerna vremenu 

DOKUMENTI: Osebni dokument 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali kakšen priboljšek ob poti  
Je vsakoletno skupno druţenje PD PT LJ, MB in CE ob drţavnem prazniku 27. april.  
Leta 1997 se je komisija za rekreacijo (ali nekaj podobnega) pri svetu Evrope odločila, da na nek poseben način poveţejo 
evropske narode med sabo. V mislih so imeli do nedavnega zaprto področje vzhodne Evrope. Zelo prav jim je prišla ideja 
nekakšnega romanja po poti v 7. stoletju rojenega svetnika sv. Martina. Pot povezuje kraje med Sombathely-jem na 
Madţarskem, kjer se je Martin rodil in Tours-om v Franciji kjer je njegov grob. Torej nastaja neki novi "kamino" tokrat tudi preko 
naših krajev. Pot preko Savinjske doline še ni označena predvidevam, da bo povezala kraje s sv. Martinom, ker pa je teh cerkva 
skoraj 100 pridejo v poštev morda samo farni zavetniki. Za začetek naša pot povezuje dva Martina in sicer ob Paki in ob Dreti. Ne 
bomo hodili po cestah ampak prečimo Dobrovlje med Letušom in Nazarjem nato ob Savinji do Mozirskega gaja. Pot je delno 
markirana delno pa se hodi po neoznačenih kolovozih in stezah. Torej začnemo pri mostu v Letušu se povzpnemo pod Madrgo 
na Dobrovljah, nato se počasi spuščamo do Nazarij. Na hitro si ogledamo samostan z bogato knjiţnico in cerkvijo , nadaljujemo 
ob Savinji do Mozirskega gaja. Skoraj verjetno ne bo pohodnika, da ga ne bo premamilo cvetno razkošje v gaju! To si moramo 
ogledati! 

PRISPEVEK UDELEŢENCA: 10,00 € (prevoz) 

PRIJAVA:        Na recepciji Telekoma do četrtka 21.04.2011 – tel. 03/428 3001 

DATUM: Celje, 06.04.2011 

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

 
 Predsednik PD PT: 
 Gojko Šmid 
OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleţenec 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.       
Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

 Lep planinski pozdrav in  
 prijetno počutje med nami!  

PT 
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