
             
                                                                                                                    

 

DATUM IZLETA, čas in 

kraj odhoda 

Sobota, 8.10. 2016 
Odhod avtobusa ob 7.30 

Avtobusna postaja Velenje 

 

LEPI ČEVELJC 

TRAVNIK (1637 m) 
 

VRSTA PREVOZA Avtobus 

PREDVIDENI POVRATEK: Predvidoma okrog 15.ure 

ZAHTEVNOST POTI: lahka pot 

SKUPNA DOLŽINA HOJE: Sv. Primož – Zelenjak: 1 ura 

Zelenjak – koča na Travniku: 1 ura in 30 min. 

Sestop: Hlipovec - partizanska bolnica – Tratnik - Rabon: 2 uri 

VIŠINSKA RAZLIKA: 813 m 

OPREMA: Planinska obutev in oblačila, kapa, vetrovka…  

POTREBNI DOKUMENTI: Izleta se lahko udeležijo tudi starši. Otroci morajo imeti plačano planinsko 

članarino. Do konca koledarskega leta znaša članarina za otroke 3 €, 

vplačate pa jo v pisarni  PD Velenje. 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, na koči po želji topel obrok in pijača 

Tokrat vas vabimo na pohod v podporo gibanju OHRANIMO SMREKOVEC. Zakaj? Ker je Smrekovško 

pogorje edino vulkansko pogorje v Sloveniji, ker je na pogorju evidentiranih 358 rastlinskih vrst in je zato 

botanična posebnost, ker je življenjski prostor redkih živali (jereb, divji petelin, ruševec…), ker je 

pomemben vodni vir in ker ima gozd -  naša zelena pljuča. 

 

Iz Ljubnega ob Savinji se bomo peljali do domačije Purkat, nato pa nadaljevali po slemenu, ter prečili 

vzpetini Oltarna peč (1179 m) in Zelenjak (1228 m). Na vrhu malega Travnika (1537 m) si bomo ogledali 

spomenik padlim borcem XIV.divizije in pastirsko stajo, nato pa nadaljevali pot skozi gozd do koče na 

Travniku. Po postanku se bomo povzpeli do razglednega stolpa, kjer so tudi informativne table o naravnih 

znamenitostih območja. Sestopili bomo čez preval Hlipovec, mimo partizanske bolnice do Tratnika in 

Rabona, kjer nas bo čakal avtobus.   

 

CENA PREVOZA Cena za avtobusni prevoz bo znana naknadno, otroci prevoz plačajo 

v šoli preko položnice. 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: 

 
Prijavite se mentorici Petri Oder Čevnik do srede, 5. 10. 2016 

 

OPOZORILO ! Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika.  

prilagoditi svojim zdravstvenim in telesnim sposobnostim! 

 


