
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
Davčna št.: 85847909 
http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

          
 VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 

 

DATUM IZLETA: Nedelja 16. oktober 2016 

 

Zavodnje-Sleme-Smrekovc-Ljubenske Rastke 
VODJA: Ludvik Miklavc GSM: 031 325 593 

POMOČNIK: Igor Golčman 

ODHOD: Nedelja 16.10.2016 ob 6:00 uri 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: v popoldanskih urah 

VRSTA PREVOZA: Lastni prevoz ali kombi 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka tura  

DOLŽINA HOJE: 7 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: 939 m 

OPREMA Pohodne palice, primerna obutev in obleka, tople rokavice in kapa 

DOKUMENTI:  veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE:  

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, koča na Slemenu ali koča na Smrekovcu  
Iz Celja se zapeljemo mimo Šoštanja do vasi Zavodnje, kjer v središču vasi pri cerkvici sv. Petra prične naša tura. Pot nas vodi 
delno po cesti delno po poti do Andrejevega doma na Slemenu. Od Doma na Slemenu nas pot sprva pelje po cesti v smeri 
Doma na Smrekovcu. To cesto pa kmalu zapustimo saj nas markacije usmerijo levo na kolovoz, ki se sprva zmerno, nato pa 
kar strmo vzpenja. Sledi ena ura hoje z nekaj spusti in vzponi do razpotja, kjer se nam z desne priključi pot iz Črne na 
Koroškem. Le malo naprej pa pridemo na cesto, kjer nadaljujemo v smeri Smrekovca. Od tu naprej, pa vse do razpotja, 
katerega dosežemo po približno 30 minutah nadaljnje hoje, se cesta rahlo vzpenja. Na razpotju, zapustimo cesto in se 
usmerimo desno na široko peš pot, ki nas v zmernem vzponu, sprva skozi gozd, nato pa čez travnato pobočje pripelje do 
doma na Smrekovcu. Sestopili bomo po poti do Ljubenskih Rastk(Vrnivšek).   V primeru zelo slabega vremena izlet 
odpade.  

STROŠKI  PREVOZA    15 EUR pri vstopu v kombi 
 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Prijavite se lahko na recepciji Telekoma št. 034283001 vsak dan med 7:30 do 

15:00 ali pri vodnikih/ najkasneje do 13.10.2016 do 14 ure 

 

DATUM: Celje, 07.10.2016  

 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 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 ! 

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