
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
TRR: SI56 0600 0000 7729 162 

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

 

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

DATUM IZLETA: sobota 21.9. 2019 

 

Slovensko primorje 

VODJA: Gojko ŠMID GSM: 041 621 480 

POMOČNICA: Simona ŠMID 

ODHOD: Sobota 21.09.2019 ob 7:00 uri 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Žalec 

POVRATEK: v večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Kombi  

ZAHTEVNOST POTI: Lažja tura  

DOLŽINA HOJE: 3 ure 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 300m 

OPREMA Pohodne palice, primerna obutev in obleka ter pohodniška kondicija 

DOKUMENTI:  veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE:  

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, po dogovoru na koncu v kampu 

 Iz Lave se ob 7 uri zjutraj zapeljemo skozi Žalec  po avtocesti do Strunjana. Tukaj  začnemo našo pot, ki nas vodi ob obali  
mimo zdravilišča KRKA. Deloma hodimo po evropski Pešpoti, nadaljujemo čez travnike in v gozd. Po dobre 3/4 ure hoje si nad 
mesečevim zalivom pri Križu privoščimo kratko pavzo. Po želji udeležencev se spustimo na plažo mesečevega zaliva in si 
privoščimo stik z morjem; ostali si privoščijo počitek na strunjanskem križu. Po 2 urah in pol se vsi združimo v kampu.  

"Ustno izročilo pravi, da se je tukaj, na 15. avgusta, tj. dan Marijinega vnebovzetja, pred mnogimi leti, zgodil čudež. Divjal je 
strašen vihar in ladje na morju bi zlahka potonile, če se na vrhu klifa nad Mesečevim zalivom ne bi prikazala Marija. Morje se 
je takoj umirilo, vihar ponehal, mornarji pa niso bili pogubljeni. Domačini so v zahvalo postavili križ, še danes pa pripovedujejo 
o stopinjah in solzah, vtisnjenih v kamen, kjer je Marija jokala, da bi rešila mornarje. Še dolgo zatem so mimo vozeče ladje 
trobile v zahvalo Mariji." 

 

Prispevek udeleženca    20 EUR 
V primeru napovedi slabega vremena bo izlet pravočasno odpovedan, o odpovedi prijavljene obvestilo do petka 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Prijavite se vodniku, najbolje preko SMS v času med 7 in 16:00 vsak dan ali 
na mail: gojko.smid@gmail.com do četrtka 19.09.2019 ! 

 

DATUM: Celje, 13.09.2019 

 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 .      

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 

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

