
  Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

  Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

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

 VABIMO NA PLANINSKI IZLET:  
 

DATUM IZLETA: Sobota, 10. december 2022 

 

19.tradicionalni pohod Stari pisker – Šmartno v Rožni dolini 

VODJA: Martin Škoberne GSM: 041/663-865 

ODHOD: Sobota, 10.12.2022 ob 09:00   

ZBIRNO MESTO: Pri celjski tržnici  

SMER VOŽNJE - 

POVRATEK: Organiziran prevoz iz Šmartnega na izhodišče ob 13:39 

VRSTA PREVOZA: Lastni prevoz 

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

ČAS HOJE: Cca 3 ure    
 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 200 m,  
 

OPREMA: Lahka pohodna obutev in vremenu primerna špotrna oblačila 

DOKUMENTI: Osebni dokument, planinska knjižica 

MALICA IN PIJAČA: 
 

Pogostitve ob poti, na cilju topel obrok  

 
Pohod že devetnajstič prireja Združenje borcev za vrednote NOB Celje, sekcija pohodnikov »Stari 
pisker«. 
 
»Pohod je posvečen osvoboditvi talcev iz Starega piskra v noči med 14. in 15. decembrom 
1944. Pot nas bo vodila po obronkih zahodno od Celja, po poljih in gozdovih do naselja 
Slatine, kjer bo krajši postanek na kmetiji Lebič, katera je bila v tistih časih močno povezana s 
partizanskim delovanjem na tem območju. Po okrepčilu s čajem, in kruhom bomo pot 
nadaljevali do Šmartnega v Rožni dolini, kjer bo ob 12.30 uri krajši pozdravni govor s kulturnim 
programom  učencev tamkajšnje osnovne šole. Po uradni slovesnosti  sledi še topel obrok in 
povratek proti domu. Avtobus bo proti Celju odpeljal ob 13.30 uri.«   (preplonkano iz vabila 
organizatorja). 

 

  

PRISPEVEK UDELEŽENCA:    

PRIJAVA:        
Ni obvezna, lahko zaradi ureditve prevoza pri vodniku na tel. 041 
663-865  (Martin) 

DATUM: Celje, 02.12.2022 

 

 
 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/
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