
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 

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

 

           

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Nedelja,09.05.2021 
 

Slivniško jezero 
VODJA: Gojko ŠMID GSM: 041621480 

POMOČNIK: Matej Pšeničnik GSM:  

ODHOD: 07:26 ŽP Celje 

ZBIRNO MESTO: AP Šentjur med 07:45 in 08:00 

SMER VOŽNJE Gorica pri Slivnici lasten prevoz 

POVRATEK: 15:17 ŽP Šentjur 

VRSTA PREVOZA: Vlak individualno  ali lasten prevoz 

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna 

ČAS HOJE: 3 do 4 ure 

VIŠINSKA RAZLIKA:  50 m, dolžina poti 6,5Km 

OPREMA: Pohodne palice, obrazna maska, primerna obutev in obleka 

DOKUMENTI: Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika 

Zberemo se na AP Šentjur, morda pri Seliču popijemo jutranjo kavico in se po dogovoru odpeljemo do 

izvira Voglajne, kjer se nahaja jez slivniškega jezera. Parkiramo vozila in se peš odpravimo po 

makadamski poti ob levi strani jezera mimo propadlega objekta Železarne Štore dokler na prelazu ne 

stopimo na asfaltirano cesto, ki nas mimo vasice Lipovec in Grobelce pripelje do kraja Drobinsko; skozi 

katerega vodi regionalna cesta Gorica pri Slivnici-Bukovje v Babni gori-Loka pri Žusmu. Mi se usmerimo 

desno po regionalki, kakor bo možno sestopimo s ceste na travnik in med naseljem Rakitovec in jezerom 

prispemo do Ramne: http://ramna.si/. Tu si privoščimo daljši počitek, vozniki pa se ta čas odpravijo po 

avtomobile na naše izhodišče. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 0, prispevek sovozniku po dogovoru 

PRIJAVA :        Pri vodniku preko SMS 041-621-480 do 07.05 2021 

DATUM: Šentjur, 26.04.2021 

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 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 ! 
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