
  

 Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

 Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 

Spletna stran društva: 

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

 

            

 VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

DATUM IZLETA: nedelja, 22. november 2015 

15. tradicionalni VERTOVČEV pohod Ajdovščina 
VODJA: Ferdinand GLAVNIK GSM: 031/323-353 

POMOČNIK: Martin Škoberne GSM: 041/663-865 

ODHOD: Nedelja, 22.11.2015 ob 05:30 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 – Žalec (05,40) – Polzela (6,00) – Razdrto – Ustje  

POVRATEK: Iz Ustij ob 16:00 uri 

VRSTA PREVOZA: Avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Pohod ni zahteven, deloma travnati teren, deloma asfalt 

ČAS HOJE: do 5 ur (~18 km) 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 300 m, najvišja točka Ostri vrh 422m 

OPREMA: Pohodne palice, vremeu primerna oprema  

DOKUMENTI: Osebni dokument, pohodna izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Enolončnica v Šmarjah in dobrote ob poti 
Pohod, ki poteka v spomin na vipavskega rojaka in prvega slovenskega vinskega strokovnjaka – župnika Matijo Vertovca, 

poteka skozi vasi na Vipavskih gričih. Začetek poti bo pri mogočnem hrastu pred vasjo Ustje, kot je to v po navadi vsako leto. 

Po poti bomo hodili okrog 5 ur, postanki pri prijaznih domačinih pa kakšno uro do dve, časa bo dovolj. Smer pohoda: Ustje – 

Dolenje – sv. Marjeta – Nabojs – Planina – Ojstri vrh (422m) – Potok – Jakulini (rojstni kraj Matije Vertovca) – Šmarje – Tevče 

– Uhanje – Ustje. štartnine ni! Poglejte: http://tic-ajdovscina.si/?vie=cnt&id=2005091510155395&lng=slo Hodi se vseskozi po 

južnem hribovju Vipavske doline s razgledi proti jugu na Kras in Vipavsko dolino pod nami.  

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 15€ prevoz  

PRIJAVA:        Na recepciji Telekoma do srede 18.11.2015 – tel. 03/428 3001   

DATUM: Celje, 08.11.2015 

Minimalno št. Prijavljenih je 15, sicer izlet odpovemo! 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! 

 
 Lep planinski pozdrav in  

 prijetno počutje med nami!  

PT 
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