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15. POHOD PO POTEH OBČINE POLZELA 
 
Planinsko društvo Polzela in pohodna sekcija DU Polzela 
vabita na pohod po poteh občine Polzela ob občinskem prazniku 
ki bo v sobota 28. septembra2013 
 
ZBIRALIŠČE: ob 8. uri – pred občinsko zgradbo na Polzeli. 
VRNITEV: okoli 14. ure. 
OPREMA: planinska oprema (planinski čevlji, pohodne palice) 
OBLAČILA: primerna glede na vremenske razmere, sončna očala, pokrivalo. 
HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika, in na postojankah. 
PREVOZ: krožna pot 
PRISPEVEK: nič – startnine ni  
OPIS POTI: 
Začetek pohoda izpred občinske zgradbe na Polzeli ob 8. uri. Pot nas vodi 
čez Slatine do domačije Bajht, tu je prva kontrolna točka. Tu se bomo 
okrepčali z domačimi dobrotami. Po krajšem počitku nadaljujemo pot 
mimo Potočnika do Kočijaža in do športnega igrišča Andraž nad Polzelo, 
druga kontrolna točka. Pot nas vodi mimo Grebenška tu je tretja kontrolna 
točka. Po krajšem počitku nadaljujemo mimo Rogeljška do planinskega 
doma na Gori Oljki, četrta kontrolna točka.  
Sestopili bomo po Savinjski poti na Polzelo. 
Pohod bo potekal ob vsakem vremenu. 
Vsak udeleženec prejme karton pohoda 
Posebna nagrada za najmlajšega in najstarejšega udeleženca. 
ČAS HOJE: največ 6 ur 
ZAHTEVNOST TURE:  lahka tura in je primerna za vse starostne skupine. 
VIŠINSKA RAZLIKA: 1850 metrov 
PRIJAVE:   
  
(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: Berni Palir (041 813 909) 
POMOČNIK: Nandi Glavnik (031 353 323) 
Kontakta oseba; Zoran Štok (041 754 778) 
Lep planinski pozdrav! 

mailto:zoran.stok@gmail.com

