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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: Sobota 23. avgust  2014 

Čemšeniška Planina 1120m n.v. 
VODJA: Gojko ŠMID GSM: 041 621480 

POMOČNIK: Matej  Pšeničnik 

ODHOD: Sobota ob 8 uri 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: Isti dan v poznih popoldanskih  urah 

VRSTA PREVOZA: Kombi ali manjši avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka pot deloma makadamska cesta 

DOLŽINA HOJE: 3ure  

VIŠINSKA RAZLIKA: <400m 

OBVEZNA OPREMA Vremenskim razmeram primerna topla oblačila, nizki(visoki) pohodni 
čevlji, palice 

OBVEZNI DOKUMENTI:  veljavna planinska izkaznica  

ŽIGI:  

MALICA IN PIJAČA: Na  Čemšeniški planini v koči (malica  in prevoz sta zajeta v prispevku 
udeleženca) 

Izpred telekoma Lava se ob 8 uri zjutraj zapeljemo po Dečkovi in Mariborski cesti na priključek AC Celje 
Ljubljana. AC zapustimo na priključku Šempeter in se skozi Polzelo zapeljemo do Ojstriške vasi, Tabora do 
Presedel. Od  tu nadaljujemo peš po dobro shojeni gozdni cesti in v približno dveh urah smo na planini. 
Kdor bo želel bo lahko osvojil še Črni vrh, ostali si privoščimo počitek v prijetnem ambientu koče. Po počitku 
se odpravimo naprej do smučišča Prvine, kjer nas bo čakal prevoz do Trojan.  Kdor  bo želel bo lahko odšel 
v lastni režiji  že prej in do Trojan pešačil (pribl. 2h po asfaltirani cesti). Po kavici na Trojanah se odpravimo 
domov. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 15 € 

PRIJAVA :        Recepcija Telekoma, Lava1,  tel. 4283001 do 21.08.2014 do 14ure 

DATUM: Celje, 18.08. 2014 

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

Predsednik PD PT:  
 Gojko ŠMID l.r 
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 ! 
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