
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 9.4. 2022 

                    RUGLUJE (811m) 
VODJA: PETER PASAR GSM: 040 209 690 

POMOČNIK:  

ODHOD: Sobota 9.4. 2022 ob 7 uri 

ZBORNO MESTO: Telekom Lava 1 

POVRATEK: V zgodnjih večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Lastni prevoz 

ZAHTEVNOST POTI: Zahtevno brezpotje 

DOLŽINA HOJE: 5 - 6 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: 600 m 

OBVEZNA OPREMA!!!!  

OBVEZNI DOKUMENTI: veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika 

Izpred Telekoma Lava se ob zgoraj navedeni uri odpeljemo mimo Laškega čez Marno do Hrastnika oz. 
parkirišča ob Savi, ki bo naše izhodišče. Pot nas popelje po cesti proti Radečam do Koritnikovega 
grabna. Ob potoku se vzpnemo do prvega slapišča, od tu se odmaknemo malo vstran od potoka in 
vzporedno z njim hodimo do manjšega pomola odkoder se strmo navzdol spustimo do izvirišča. Gremo 
na drugo stran do prvega grebena in se po njem povzpnemo do kolovoza. Po krajši hoji po kolovozu 
zagledamo na desni stezo, ki nas bo po grebenu pripeljala na vrh Rugluje.Do sem okoli 2 uri. Po počitku 
se iz vrha spustimo v zaselek pod vrhom od tam pa po cesti nazaj do našega izhodišča. Skupno hoje za 
okoli 5 ur. Po turi če bo še volja se lahko zapeljemo do bližnje soteske Ribnik in se sprehodimo ob 
istoimenskem potoku. V primeru slabega vremena v soboto bo izlet prestavljen na nedeljo ali na prvi 

prosti termin. 
STROŠKI  PREVOZA   7€ 
 

PRIJAVA IN INFORMACIJE   PETER PASAR  

DATUM: Celje, 31.3.20212 

 Predsednik PD PT:  
 Gojko ŠMID  

 
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

