
 

 

PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER 
VABI VSE LJUBITELJE GORA NA  

ZASAVSKA PLANINSKA POT 
Bizeljsko – grad Podsreda – Bohor  

V soboto, 25.11.2017 ob 7.00 uri 
 
Zberemo se pred gostiščem Nekropolis, od koder se z izrednim avtobusom odpeljemo proti 
Zasavju.  Mimo Brežic se zapeljemo na Bizeljsko, kjer se prične naša pot pri.  Na Bizeljskem 
krenemo levo na lokalno cesto, ki nas vodi čez vinograde do cerkve Svetega Vida. Tu se 
nahaja tudi nekaj vinotočev, kjer bo možno pokusiti bizeljsko vino.  
Nato nas pot vodi mimo zaselkov  Vrhovnica, Javorje….. 
vse do Podsrede oz. gradu Podsreda, kjer je naslednja postaja za žig zasavske planinske poti.  
Tu nas bo počakal avtobus in nas odpeljal do Senovega oz. zaselka Jablanca, kjer se bo 
nadaljevalo naše osvajanje Bizeljsko-Kozjanskih gričev.  
S parkirišča nadaljujemo po desni cesti v smeri koče na Bohorju. Po nekaj minutah hoje nas 

markacije usmerijo desno na 
široko peš pot, ki se zmerno 
vzpne skozi gozd. Ko pridemo 
iz gozda, pot zavije levo in 
nato preči travnato pobočje. 
Tej poti, ki se vzpenja ob 
njivah sledimo proti hišam v 
vasi, ki jih vidimo pred seboj. 
V vasi stopimo na cesto po 
kateri nato hodimo nekaj 
deset korakov, do kapelice, ki 
jo vidimo na levi strani ceste. 
Za kapelico vzpon 
nadaljujemo po markirani peš 
poti, ki se vzpne vzporedno s 

cesto. Pot, ki je naprej zelo dobro označena pa nas skozi gozd in nekaj manjših travnikov v 
zmernem vzponu pripelje na asfaltirano cesto, kateri sledimo v levo. Cesta po kateri hodimo, 
pa nas nato v treh minutah pripelje do koče na Bohorju, kjer bomo tokrat zaključili z našo 
turo. 
 
Potrebujete dobro uhojene čevlje, pohodne palice, ne pozabite pa tudi na topla oblačila.  
Hrana in pijača iz nahrbtnika, bo pa mogoče tudi topel obrok v planinskem domu na Bohorju.  
Za vso pot bomo potrebovali približno pet ur nezahtevne hoje. 
 

Prijave zbiramo do 22.11.2017  oz. do zasedbe avtobusa na telefon 5701 944 ali 

031 501 244.  

 
JESENSKO POTEPANJE PO ZASAVSKEM HRIBOVJU  


