
                                                                          

                                       PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO 

vvaabbii  nnaa  1144..  ttrraaddiicciioonnaallnnii  ppoohhoodd    

PPOO  NNEEKKDDAANNJJIIHH  TTRRŠŠKKIIHH  MMEEJJAAHH  LLAAŠŠKKEEGGAA  

v soboto, 10. novembra 2012,  

s startom ob 9.00 uri izpred TIC-a Laško. 
 

Planinsko društvo Laško že štirinajstič zapored organizira in se podaja na pohod po nekdanjih trških 
mejah Laškega. Namen prireditve je obuditi in negovati tradicionalni dogodek, ki sega stoletja nazaj v 

krajevno zgodovino ter ga za današnjo moderno dobo čim bolj verodostojno priklicati iz spomina. 
Zberemo se na parkirnem prostoru pred Turistično informacijskim centrom v Laškem ob 9.00 uri. Pohod 

bo ob vsakem vremenu! 
 

Pot nas bo vodila po levem bregu reke Savinje, od cerkve sv. Martina po cesti mimo Blaževe skale v 
Zahum, dalje v smeri Tovstega, pod zahodnim pobočjem Žikovškega brda do ceste, ki pelje na Ojstro, 

dalje do ceste za Reko in Gaberno, do vasi Trojno, kjer bo krajši postanek s prigrizkom.  
Pohod nadaljujemo po cesti do Turistične kmetije Pirc, kjer zavijemo levo na makadamsko pot, se 

spustimo v dolino potoka Lahomnica in pri mostu nad Marija Gradcem zavijemo na  glavno cesto do 
gostišča Čater, kjer bo pogostitev z druženjem. 

Po cesti mimo cerkve Matere Božje in Pivovarne Laško se vrnemo do izhodišča poti v Laškem. 
 

Pot je dolga 11,2 km, skupaj s postanki bomo hodili cca 4 ure. 

 
 Pot ni zahtevna in je tako primerna tudi za družine z otroki 

 
Startnina: 5 € ( v ceno je vključeno, topli napitek na poti, prigrizek v Trojnem in enolončnica z eno pijačo v 

gostišču Čater). 
 

Za dobro vzdušje bodo skrbeli: Laška pihalna godba, harmonikar Jaka, krajanI vasi Trojno in na 
zaključku, v gostišču Čater, ansambel KVINTON 

 
Predhodne prijave sprejema TIC Laško vsak dan med 8. in 17. uro, prijavite se lahko tudi na dan pohoda 

med 8. in 9. uro.  
 

 Organizator: Planinsko društvo Laško 
Sponzorji: STIK, Občina Laško, Pivovarna Laško d.d., Thermana lAŠKO d.d., JP Komunala Laško d.o.o. in 

Gostišče Čater 
 

         

                               
 


