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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: Nedelja 11.09.2011 
 

Po Šentiljski poti II. del 
(od Sladkega Vrha do Zg.Velke) 

VODJA: Martin Škoberne GSM: 041/663-865 

POMOČNIK: Gojko Šmid   GSM: 041/621-480 

ODHOD: 07:00 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŢNJE Celje, Lava 1 – Sladki Vrh 

POVRATEK: Popoldan 

VRSTA PREVOZA: Avtobus ali kombi 

ZAHTEVNOST POTI: Tura je lahka  

ČAS HOJE: 4 do 5 ur zelo zmerne hoje 

VIŠINSKA RAZLIKA: <400 m 

OPREMA: Pohodne palice, primerna obutev in obleka ter pohodniška kondicija 

DOKUMENTI: Planinska izkaznica, osebna izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika,  

Pot bomo začeli tam, kjer smo jo prejšnjikrat končali – na Sladkem Vrhu. Po »Alterjevi 

grabi« pridemo do kmetije Sirk (žig 4). Kakor smo videli zadnjič, je tukaj možno dobiti 

prav vse kmečke dobrote. Ustavili se bomo le za kratek čas, saj nas čaka še kar nekaj hoje. 

Oodpravimo se naprej ob reki Muri do Trat in mostu, kateri vodi v sosednji Cmurek. Še 

malo, pa pridemo do kmetije Zver (žig št.5). Tudi tukaj je mogoče dobiti pijačo, narezke in 

podobne dobrote. Ko pridemo do lovskega doma LD Velka, se že pokaže naš cilj – 

Zg.Velka. V piceriji Snežinka  (žig 6) se odpočijemo ob odlični hrani in pijači, in si, sem 

prepričan, zagotovimo, da drugo leto v dveh etapah zaključimo to čudovito, ragibano pot. 

PRISPEVEK UDELEŢENCA: € 15  

PRIJAVA         
Na recepciji Telekoma do četrtka 8.9.2011do 8 ure zjutraj  – tel. 
03/428 3001 

DATUM: Celje, 2. september 2011 

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

 

 Predsednik PD PT:  

 Gojko Šmid 
OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleženec 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.       

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami! 

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 

PT 
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