Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR:SI56 0400 1004 6471 428
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

PT

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

sobota, 27. avgust 2022

Govca (Olševa - 1929 m n. v.)
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:
DRUGE ZAHTEVE:

GSM: 031 325 593
GSM: 031 397 344

Ludvik Miklavc
Igor Golčman

sobota ob 6.00
Telekom Celje – Lava 1
Popoldan/ zvečer
Kombi oz. lastni prevoz/ odvisno od prijav
zahtevna označena
6-7 ur
689 m
čelada, planinska obutev, primerna oblačila, pohodne palice, kapa, rokavice,
vetrovka
planinska izkaznica s plačano članarino PZS
iz nahrbtnika, ob sestopu po želji na koči (domačiji Rogar)
primerna telesna pripravljenost

Iz Celja se bomo peljali v smeri Logarska dolina. V vasi Solčava zapustimo glavno cesto proti Logarski dolini in z vožnjo nadaljujemo desno
v smeri Podolševe, prelaza Spodnje Sleme in Črne na Koroškem. V nadaljevanju cesta izgubi asfaltno prevleko, mi pa po nekaj kilometrih na
križišču v Podolševi zavijemo levo v smeri panoramske ceste (desno prelaz Spodnje Sleme in Črna na Koroškem). V nadaljevanju se peljemo
proti cerkvi Svetega Duha, mi pa parkiramo že nekaj 100 m pred cerkvijo na primernem mestu ob cesti v bližini kmetije Rogar. Z izhodišča se
najprej sprehodimo do turistične kmetije Rogar, od tam pa nadaljujemo levo po kolovozu, ki se prične vzpenjati skozi gozd. Malo višje se
nam z leve priključi še kolovoz, ki pride od cerkve Svetega Duha, mi pa nadaljujemo desno po markirani poti, ki vodi proti Olševi. Kolovoz
se nato spremeni v stezo, katera nas hitro pripelje do državne meje. V nadaljevanju se nekaj časa vzpenjamo ob državni meji, nato pa
prispemo na označeno razpotje, kjer nadaljujemo desno v smeri Potočke zijalke (levo Remšenik / Remschenig).
Od razpotja sledi še približno 10 minut strmega vzpona in že smo pri kraški jami imenovani Potočka zijalka.
Od Potočke zijalke nadaljujemo po markirani poti v smeri Govce ter se ponovno pričnemo strmo vzpenjati. Malo naprej prispemo na
naslednje razpotje, kjer se v levo odcepi pot na Obel kamen (1911 m), mi pa nadaljujemo desno v smeri Govce (Govca je najvišji vrh Olševe).
Sledi prečenje strmih pobočij Olševe, na bolj izpostavljenih delih, pa nam je v pomoč tudi nekaj jeklenic. V nadaljevanju pot zavije v levo in
priključi se nam pot, ki vodi čez vrh Obel kamna. Tu nadaljujemo desno in se pričnemo strmo vzpenjati po vse bolj razglednem pobočju.
Višje se pot položi in nas vodi po razglednem grebenu, po katerem hitro prispemo na najvišji vrh Govce. Če bo vremenska napoved slaba,
izlet odpade.

PRISPEVEK UDELEŽENCA:
PRIJAVA IN INFORMACIJE:
DATUM:

10,00 €
Ludvik Miklavc-gsm.: 031/325 593; Igor Golčman-gsm.:031/397 344
Celje, 21. 8. 2022
Predsednik PD PT: Gojko ŠMID
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!

