
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 

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

 

        

   VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

DATUM IZLETA: Sobota, 24.07.2021 
 

Voje (690m), korita in Slap Mostnice 
VODJA: Gojko ŠMID GSM: 041 621 480 

POMOČNIK:  GSM:  

ODHOD: 06:00 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 – Bohinj – Stara Fužina – Planinski dom na Vojah 

POVRATEK: V večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Kombi ali osebni avto  

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna hoja 2-4 ure, 6 -12 km po poti 

ČAS HOJE: Okvirno 2-4 ure 

VIŠINSKA RAZLIKA: Okrog 200m 

OPREMA: Primerna planinska obleka in obutev za hojo  

DOKUMENTI: Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali na koncu ture v planinski koči na Vojah 

AC  zapustimo na izvozu za Lesce nakar se mimo Bleda napotimo proti Bohinjski Bistrici, kjer se na 

začetku bohinjskega  jezera, desno preko mosta zapeljemo do Stare Fužine. Od tu se s parkirišča desno 

usmerimo na dobro označeno pot, ki se ob Mostnici mimo korit vzpenja do planinskega doma Voje. Po 

približno uro hoje si na koči privoščimo čaj ali kavo. Tisti z malo manj kondicije za hojo nas bodo tukaj 

počakali, ostali nadaljujemo pot po planini do slapu Mostnice (cca 30-45 min), pot ni zahtevna vodi nas po 

makadamski cesti ni nobenih vzponov več do slapu. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 15,00 

PRIJAVA :      Gojko ŠMID GSM 041621480 preko SMS, gojko.smid@gmail.com   

DATUM: 11.07.2021 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa! 

 

                                                                                                                                      Predsednik PD PT:  Gojko ŠMID l.r. 

 

   
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/
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