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31. popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža 

 

Planinsko društvo Mežica vas vabi na 31. popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža, 

ki bo v soboto, 11. 11. 2017.  

Odhod avtobusa bo ob 4.45 uri zjutraj izpred avtobusne postaje Mežica ter ob 5.00 uri izpred 

avtobusne postaje Prevalje. Z avtobusom se bomo peljali na relaciji Mežica – Slovenj Gradec 

– Velenje – Trojane – Zagorje ob Savi – Šmartno pri Litiji. Od tu se bomo peš odpravili po 

severni (22 km) (Grmada – Gobnik – Moravče – Čatež) ali po južni (21 km) poti (Jezni vrh – 

Poljane – Sevno – Zagrič – Razbore – Čatež). 

Čas hoje: 5-6 ur. Pot je lahka.  

Oprema: lahki pohodni čevlji, pohodne hlače, vetrovka, termoflis, pelerina, pohodne palice, 

rezervna oblačila.  

Hrana in pijača iz nahrbtnika. Možnost nakupa na stojnicah. Ob prijavi dobi vsak udeleženec 

novo revijo Levstikove poti, praktično darilo in dnevnik Levstikove poti. Če če-tega že imate, 

ga prinesite s seboj.   

Strošek avtobusnega prevoza in prijavnina je 18 evrov.  

Prijave, do zasedbe mest, zbira Kristjan Krajger (051 310 901) ali v društveni pisarni PD 

Mežica (02 82 35 378).  

Denar za pohod se bo pobiral v pisarni PD Mežica v ponedeljek, 6. 11. 2017 od 10.00 do 

12.00 in v sredo, 8. 11. 2017 od 17.00 od 19.00.  

Povratek iz Čateža bo ob 15:00 uri. 

S prijavo na izlet vsak udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevami izleta, da izpolnjuje zdravstvene, fizične 

in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu, da ima poravnano članarino za tekoče leto (v nasprotnem 

primeru si mora nezgodno zavarovanje urediti sam), ter da pristopa k izletu na lastno odgovornost. V slučaju 

neugodnih vremenskih razmer ali drugih nepredvidljivih okoliščin so možne spremembe ali odpoved izleta. 
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