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 VABIMO NA PLANINSKI IZLET: 
 
 

DATUM IZLETA: četrtek, 8. februar 2018 
 

PONIKVA – SV.ANA (Slov. kulturni praznik) 

VODJA: Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Škoberne Martin GSM: 041/663865 

ODHOD: četrtek, 08.02.2018 odhod kombija ob 7,00 (Lava) 

ZBIRNO MESTO: Telekom Lava 1  

SMER VOŽNJE Celje, Ponikva 

POVRATEK: Celje 17,00 uri 

VRSTA PREVOZA: kombi   

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna (delno cesta, delno kolovoz), lahko je poledica! 

ČAS HOJE: 4 do 5 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 250 m 

OPREMA: Pohodne palice, oprema primerna vremenu! 

DOKUMENTI: Osebni dokument 

MALICA IN PIJAČA: Ogorevc 18a 

Tudi letos bomo hodili skupaj z Šentjurskimi prijatelji od Ponikve do sv. Ane. Torej pričnemo na železniški postaji na 
Ponikvi, od tam krenemo do cerkve sv. Rozalije, kjer bo krajša slovesnost posvečena našemu kulturnemu prazniku. 
Za nas jo bo z recitacijami Prešernovih pesmi, pripravila Milka Conradi (Žarko zaradi bolezni ne bo prisoten). 
Nadaljujemo po hribovju, ki omejuje dolino reke Hudinje in pokrajino Proseniškega, do Tinetove počitniške hišice na 
Ogorevcu. Pripravljena bo manjša pogostitev, nekaj za hranjenje pa tudi žejni ne bomo odšli od tam. Tinetov sosed 
je svojo počitniško hišico uredil v mali etnološki muzejček v katerem je videti vse mogoče! Mogoče nam bo lastnik 
razkazal svojo muzejsko zbirko. Do sv.Ane na Teharjih je še kakšna ura hoje.  
Ali veste, da je bil nekoč v Zlatečah rudnik zlata!!?? (fg) 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: €10,00 prevoz, €3,00 priboljšek pr'tinkotu) 

PRIJAVA:        Tf 031/323-353; do torka 06.02.2017  

DATUM: Celje, 26.01.2018 

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

 
  
 Predsednik PD PT:  
 Gojko Smid 

 
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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