
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: SOBOTA 07. julija 2012 
 

IN MEMORIAM CVETKI, BORISU,... 

VODJA: Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK:  GSM:  

ODHOD: Sobota 07.07.2012 odhod avtobusa 7,00 (Lava) 

ZBIRNO MESTO: Telekom Lava 1  

SMER VOŽNJE Polzela, Žalec, Celje, Šentjur, Prevorje,... 

POVRATEK: Celje 17,00 uri 

VRSTA PREVOZA: Avtobus   

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 3 do 4 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 500 m 

OPREMA: Pohodne palice, oprema primerna vremenu  

DOKUMENTI: Osebni dokumenti!! 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, priboljšek ob poti Prevorje, Žegar 
Tokrašnji memorialni pohod bo malce razširjen, kot so bili dosedanji. Spomin bo posvečen seveda Cvetki in Borisu, ki sta dala  v 
svojem času svojstveni pečat našemu planinskemu društvu. Kar spomnimo se dopustovanja na Kornatih ali na brezplačne 
avtobusne prevoze pa še kaj bi se našlo, prav pa je tudi, da se spomnimo vse tiste s katerimi smo se nekoč družili na planinskih 
poteh.  
V spomin njim krenimo nekam v okolico Šentjurja. Legende o Guzaju še kako živi med prebivalci okolice Šentjurja in njemu v 
čast so krajani Prevorja pred tremi leti označili pohodno pot ˝Na poti z Guzajem˝. Prične se na Prevorju nadaljuje po dolini 
Bistrice, gre se mimo Veglove gostilne v Košnici kjer so žandarji končali svoje delo z Guzajem, nato skozi Žegar nazaj na 
Prevorje oziroma na Lopaco, kjer zaključujemo. Med potjo je si vredno ogledati še Lepršakov, Žlofov in Drobnetov vodni mlin, 
seveda še Guzajev grob in staro Obrezovo kovačijo na Žegru.  
Kar je pa najbolj zanimivo, ko sem brskal po internetu, ima na tem področju naš Drobnetov Janez kar precej svoje žahte. Če bo on znami se nam 
ni treba bati da zašli, razen seveda... 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 10,00 € (prevoz) 

PRIJAVA:        Recepcija Telekom 03 428/3001 (do četrtka 05.07.2012) 

DATUM: Celje, 27.06.2012 

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. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 
 

 Lep planinski pozdrav in  
 prijetno počutje med nami!  

PT 
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