
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 09. julija 2016 
 

IN MEMORIAM CVETKI, BORISU,... 

VODJA: Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK:  GSM:  

ODHOD: Sobota 09.07.2016 odhod avtobusa 7,00 (Lava) 

ZBIRNO MESTO: Telekom Lava 1  

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

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  
Zbirališče vseh je ob pol osmih na avtobusni postaji Šentjur ob jutranjem okrepčilu. Zatem se skupaj odpravimo proti Botričnici, 
da na Cvetkinem grobu obudimo spomin nanjo in na vse tiste planinske znance katere smo nekoč srečevali na planinskih poteh.  
Letošnji memorialni pohod je sprehod ob potoku Kozarica in vspon na Resevno ter spust v Šentjur. To je kratek opis poti vendar 
pričnemo v Šentjakobu potem ob Kozarici do zaselka Ravne potem malo strmine do Langerjevih pečin tam poičemo skrivališče 
nekdanjega tolovaja Guzaja, se spustimo v dolino prečkamo cesto in se počasi vzpnemo na vrh Resevne. Vmes je zanimiv 
pomnik posvečen padlemu ruskemu pilotu. Iz Resevne je samo še spust po pohodniških stezah do Hruševca, kjer zaključujemo 
spominski pohod. Pot ni zahtevna in primerna za vse pohodnike z vsaj malo pohodniške kondicije. Prav prijetna bo hoja v hladu 
potoka Kozarica in po stezah južnega pobočja Resevne. (fg)    

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 10,00 € (prevoz) 

PRIJAVA:        Recepcija Telekom 03 428/3001 (do četrtka 07.07.2016) 

DATUM: Celje, 23.06.2016 

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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