
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
TRR: SI56 0400 1004 6471 428 

 

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

 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Sobota 21. 5. 2022 

 REŽEVNIKOVO POLDNE (1504m) 

VODJA: PETER PASAR GSM: 040 209 690 

POMOČNIK:  

ODHOD: Sobota 21.5. 2022 ob 6. 00 uri 

ZBORNO MESTO: Telekom Lava 1 

POVRATEK: V poznih večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Lastni prevoz 

ZAHTEVNOST POTI: Delno označena, delno zahtevno brezpotje 

DOLŽINA HOJE: 6 – 7 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: 900 m 

OBVEZNA OPREMA!!!! Čelada 

OBVEZNI DOKUMENTI: veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika 

Hodili bomo po grebenu med Obirjem in Tolsto Košuto. Izpred Telekoma Lava se ob zgoraj navedeni uri 
odpeljemo proti Železni Kapli, in naprej do sedla Šajda(1069m), ki bo naše izhodišče za turo. Markirana 
pot v slabi uri pripelje na Meležnikovo sedlo.   Po nekaj korakih stopimo na neoznačeno stezo in rdeči 
koli pokažejo odcep za Reževnikovo poldne.  Sestopimo na drugo stran na sedelce in kaj kmalu bomi 
opazili stezico na Maležnikovo poldne. Pot do vrha je zelo zahtevna in če kdo ne bi želel iti na vrh lahko 
počaka saj iz vrha sestopimo nazaj po isti poti. Nadaljevali bomo do sedla Potok(1411m) in od tu še na 
Kališnikovo poldne(1568m). Iz vrha sestopimo po poti vzpona poiščemo markirano pot št. 641, kin as 
čez vrh Mann pripelje do gostišča Francl (756m). Čaka nas samo še sestop ob soteski Korške peči do 
bližnjega parkirišča. Proti domu napravimo še manjši ovinek in si gremo pogledat Podkanjski slap.  
STROŠKI  PREVOZA   17€ 
 

PRIJAVA IN INFORMACIJE   PETER PASAR  

DATUM: Celje, 4.5. 20212 

 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 ! 

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

