
 Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

 Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 

Spletna stran društva: 

http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

           VABIMO NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: 22. januar 2017 
 

42. MONTEFORTIANA (IT) 
VODJA: Martin Škoberne GSM: 041/663-865 

POMOČNIK: Alojz Terglav, Ferdo Glavnik GSM:  

ODHOD: Nedelja, 22.01.2017 ob 01:00  

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 – Žalec – Polzela – Ljubljana – Vincenza – Monteforte  

POVRATEK: Iz Soave 17,00 uri 

VRSTA PREVOZA: Avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna, nekaj asfalta, nekaj makadama 

ČAS HOJE: 4 do 5 ur (21 km) 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 300 m 

OPREMA: Pohodne palice, vremenu primerna oprema, pohodna kondicija!! 

DOKUMENTI: Osebni dokument!! 

MALICA IN PIJAČA: Nekaj iz nahrbtnika, sicer ima organizator zelo bogato ponudbo ob poti!! 

Italijanski pohodi se nekoliko drugačni od naših in prav je, da si gremo ogledati in okusiti kako to naredijo naši 

sosedje! Kraj Monteforte d`Álpone je približno 20 km pred Verono, tu bo že 42. po vrsti organiziran pohod po poteh 

med okoliškimi vinogradi. Na teh poteh se gnete preko deset tisoč pohodnikov in tekačev vseh vrst in barv. Posvečen 

je sv. Antonu puščavniku zavetniku kraja, organizirajo ga vinarji vinorodnega področja Monteforte Soave. 

Pripravljene so 3 trase (9, 14 in 20 km), mi gremo ali na 14 ali 20 km, kje bomo hodili se bomo odločili med vožnjo. 

Organizator za startnino nudi ob poti hrano in pijačo in na koncu vsak udeleženec dobi še darilo (letos je neka 

zimska pletenina z dolgimi rokavi, buteljka, sok, smetana,…) poglej na http://www.montefortiana.org/). Ob 14.00 se 

zberemo pri avtobusu, in se odpeljemo proti Soave. Na hitro si ogledamo večje mestne znamenitosti, prav zanimive 

so raztave raznovrstnih jaslic po cerkvah in mogočni bolšji sejem. Ob 17.00 krenemo proti domu. Ker je potrebno 

predhodno plačati startnino prosim za čimprejšnjo prijavo (do božiča). (fg) 

 

Fotografije pohoda 2010 si lahko ogledate tukaj: http://www.skoberne.si/galerija/2010/monteforte10/ 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 
Prispevek na udeleženca je 44€ (izračun je okvirni, narejen na 40 udel,). 

Manj kot 40 udel. izlet odpade (prevoz, startnina...) v slučaji nejavljene 

odpovedi manj kot 2 dni pred odhodom, terjamo znesek! 

PRIJAVA:        do nedelje 18.12.2016; tel. 041/663-865 (Martin)  

INFORMACIJE: 041/663-865 (Martin), 031/323-353 (Ferdo) 

DATUM: Celje, 11.11.2016 

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!  
  

PT 
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