
 Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

     Krekov trg 9, 3000 Celje  
      TRR: SI56 0510 0801 4106 120      BIC: ABANSI2X     

      Davčna št.: 85847909  
       http://www.pdrustvo-ptce.si/  

 

 

 

 VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI  IZLET: 
 

DATUM IZLETA: sobota, 12 februar 2022 

Pohod po Drameljski planinski poti 
VODJA: Martin Škoberne GSM: 041/663 865 

POMOČNIK:   

ODHOD: Sobota, 12.02.2022 ob 08:00 

ZBIRNO MESTO: Gasilski dom Dramlje    

SMER VOŽNJE - 

POVRATEK: Isti dan v večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Lastni prevoz   

ZAHTEVNOST POTI: Lahka  

ČAS HOJE: 4 – 5 ur zmerne hoje 

VIŠINSKA RAZLIKA: <400 m 

OPREMA: Planinski čevlji s profiliranim podplatom, pohodne palice, vremenu 
primerna oblačila. 

DOKUMENTI: Osebni dokument, veljavna planinska izkaznica, PCT dokument 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali v kakšnem gostinskem lokalu  

 

Planinsko društvo Dramlje letos ne organizira pohoda v spomin pohoda legendarne XIV. divizije na Štajersko. 

Bomo pa v lastni režiji prehodili pot v dolžini cca  21 km. Pot nas bo vodila od OŠ Dramlje (1. KT) mimo 

rojstne hiše Miloša Zidanška v Straţi na Gori (2. KT), čez Zgornje in Stare Slemene – Kumšek (3. KT) do 

Žičke kartuzije (oštarija Gastuž bo verketno zaprta!), mimo skrivnostne vasice Špitalič, ter preko Grušc (4. KT) 

in Vodul na Uršulo (upajmo na odprt planinsko postojanko!). Sledi še samo spust na izhodišče (Dramlje). Če 

bomo imeli dostop do žigov, bomo kartončke žigosali, sicer pa drugo leto. 

 

Na poti bomo dosledno spoštovali  določila NIJZ v zvezi z COVID-19 
 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: -  

PRIJAVA:        
Opcijska pri vodniku tel. 041 663-865  zaradi morebitnega 
skupnega prevoza na izhodišče. 

DATUM: Žalec, 7.februar.2022 

 

 
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!   

http://www.pdrustvo-ptce.si/
mailto:gojko.smid@telekom.si?subject=predsednik%20PD%20PTT

