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 VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI  IZLET: 
 

DATUM IZLETA: sobota, 13. junij 2020 
 

Polhograjska Gora in Muzej pošte in 
telekomunikacij 

VODJA: Martin Škoberne GSM: 041/663865 

POMOČNIK: Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

ODHOD: Sobota, 13.06.2020 ob 08:00 Celje Telekom 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 – Žalec – Šempeter - Polzela – Polhov Gradec 

POVRATEK: Približno ob 19,00 uri 

VRSTA PREVOZA: Osebni prevoz 

ZAHTEVNOST POTI: Pohod ni zahteven, vendar nekaj kondicije pa mora biti!  

ČAS HOJE: Cca 4  ure zmerne hoje 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 450 m 

OPREMA: Pohodne palice, primerna oprema za sprehod 

DOKUMENTI: Osebni dokument 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, po pohodu obisk lokalne oštarije 
 
 Najprej si bomo lahko ogledali Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu. Glede na to, da smo PTT-jevci, 
naj bi bil ogled brezplačen! Po ogledu gremo od izhodišča pri graščinskem parku  proti vrhu Polhograjske gore, ki je 
na višini 824 mnv. Pot je srednje zahtevna in razmeroma strma. Za pot na vrh bomo skupaj s počitki potrebovali 
okoli 1,30 do 2 ure hoda. Na vrhu Gore, kot jo imenujejo domačini, stoji cerkev sv. Lovrenca. Po izročilu je bil 
zavetnik ubogih, gasilcev, steklopihalcev, likalk in kuharjev. V lepem vremenu se nam na vrhu Gore odpre čudovit 
pogled na hribovje v ožji in širši okolici. Videli bomo Julijce s Triglavom, pa Savinjsko Kamniške Alpe z Ojstrico in 
Planjavo. Če boste dobro pogledali boste videli tudi naše hribovje Čemšeniško planino, pa Mrzlico, Kum in še kaj. 
Sestopili bomo po gozdni cesti , po krožni poti, preko kraja Briše v Polhov Gradec. Pot je krožna in zanjo bomo 
potrebovali približno 2 uri hoda.  
 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: €10 prevoz   

PRIJAVA:        
Pri vodniku tel. 041 663-865  (Martin) do četrtka 11.06.2020 
(ureditev potnikov v osenih avtomobilih) 

DATUM: Celje, 03.06.2020 

Važno!!: Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa! 

 
 Predsednik PD PT:  
 Gojko Šmid 

OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima 
urejeno članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

 
 Lep planinski pozdrav in  
 prijetno počutje med nami!  
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