
 

PLANINSKO DRUŠTVO LOČE 
 

 
 

Vas vabi na 13.  pohod po 
 

 

 

“ LOŠKO – ZBELOVSKI PLANINSKI POTI “ 
 

 

 

v nedeljo, 16. septembra 2012. 
( pohod organiziramo vsako tretjo nedeljo v mesecu septembru ) 

 

 

 

Planinsko društvo Loče je pripravilo pot, ki vas vodi med kraji in kulturno – naravnimi 

znamenitostmi KS Loče in KS Zbelovo. 
 

START pohoda je med 7. in 9. uro pred PENZIONOM KRAČUN v Ločah. 
 

Pot je markirana, dolga približno 25 km, razgibana, z nekaj vzponi in spusti nam nudi  zelo lep 

razgled na Pohorje, Dravinjsko dolino, Dravsko polje, Celjsko kotlino, Zasavsko hribovje, vse do 

Medvednice na Hrvaškem.  

 

Cilj pohoda je v središču Loč na turistični kmetiji Lopan. Prehodimo jo v šestih urah zmerne 

hoje. 

 

Na poti je sedem kontrolnih točk. 

- za trikrat prehojeno pot prejme udeleženec BRONASTO ZNAČKO, 

- za petkrat prehojeno pot prejme udeleženec SREBRNO ZNAČKO, 

- za sedemkrat prehojeno pot prejme udeleženec ZLATO ZNAČKO. 
  
STARTNINA :  5,00 EUR (odrasli) 

      1,00 EUR (otroci) 
 

Pohodniki sodelujejo na lastno odgovornost. 
 

Na startu pohoda lahko pohodniki naročite in plačate golaž, ki ga dobite na cilju poti na TK 

Lopan. Ob plačilu prejmete blok. Cena golaža je 4,00 EUR. Na turističnih kmetijah ob poti si 

lahko privoščite tudi razne druge dobrote (domači narezki, potice, domače vino itn.).  
 

Za dodatne informacije sta vam na voljo: 
 

Viljem Kovačič Jože Žnidar 

GSM: 031 672 680 GSM: 031 219 451 
 

Vabljeni  ! 
 

 

Dragica Čakš: PO LOŠKO-ZBELOVSKI PLANINSKI POTI 
 

Mi smo planinci iz Loč, 
od nas se vidi Boč. 

Če vrh njegov ni z meglo obdan, 

obeta se nam sončen dan, 
če pa Boč klobuk ima, 

ta dan bo najbrž kaj dežja. 

Da bi bolje nas spoznali, 
smo svojo pot si izbrali, 

vključena je Zbelovska gora, 

da se vidi skoraj do Maribora. 
 

Preko Dolenjskih klancev, 

se vidi do Gorjancev, 
a preko Dravinjske doline, 

na Pohorske planine. 

Če želite z nami na to pot, 
pridite septembra na pohod, 

skupaj jo bomo prehodili, 

kartončke z žigi napolnili. 
 

In ko se poslovimo, 

iz srca si mi želimo, 
drugo leto pridete spet, 

v naš prelepi Loški svet. 

 


