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13. Pohod po poteh občine Polzela  
 

Planinsko društvo Polzela in pohodna sekcija DU 
vabi na pohod po poteh občine Polzela ob občinskem prazniku 
ki bo v soboto, 29. septembra 2012. 

ZBIRALIŠČE: ob 8. uri pred občinsko zgradbo na Polzeli 
VRNITEV: okli 15. ure 
OPREMA: planinska oprema za niskogorje 
OBLAČILA: primerna glede na vremenske razmere 
HRANA IN PIJAČA: na kontrolnih točkah možnost nakupa v planinskem domu na 
Gori Oljki 
PREVOZ:  
PRISPEVEK: ni prispevka 

OPIS POTI: 

Zborno mesto na parkirnem prostoru pri občini Polzela ob 8. uri. Pot poteka čez 
Slatine do domačije Bajht, tu je prva kontrolna točka, tu se bomo okrepčali z 
domačimi dobrotami. Po kratkem počitku nadaljujemo pot mimo Potočnika in 
Kočijaža in do športnega igrišč Andraž nad Polzelo, druga kontrolna točka. Gremo 
dalje do Grebenška, tu je tretja kontrolna točka. Po krajšem počitku tu lahko 
poskusimo domače dobrote. Pot nadaljujemo mimo Rogeljška do planinskega 
doma na Gori Oljki, četrta kontrolna točka. Sledi malo daljši počitek. Sestopili 
bomo po Savinjski poti na Polzelo. Skupaj bomo hodili 6. ur. Pohod je ob vsakem 
vremenu. Startnine ni, Na vski kontrolni točki je okrepčilo brezplačno.  

Vsak udeleženec prejme karton pohoda, posebna nagrada za najmlajšega, 
najstarejšega in naj oddaljenega udeleženca. Posebno priznanje za 10. udeležbo! 

ČAS HOJE: 5 do 6 ur 
ZAHTEVNOST TURE: tura ni zahtevna 
VIŠINSKA RAZLIKA: okoli 400 m 
PRIJAVE: Prijave niso obvezne. 

 Prosimo, da ob prijavi sporočite vašo številko mobilnega telefona in naslov elektronske pošte, da vas bomo lahko 
obvestili o morebitnih spremembah načrtovanega izleta. 

(S prijavo  udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične 
pogoje za varno sodelovanje na pohodu. Udeleženec hodi na lastno odgovornost in je dolžan upoštevati navodila 
in odločitve vodnikov.) 

VODJA IZLETA: Mirko Jegrišnik (041-902 -183) 
TEHNIČNI Vodja; Zoran Štok (041 754 778) 

Lep planinski pozdrav! 

 


