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 VABIMO NA PLANINSKI IZLET: 
 
 

DATUM IZLETA: PONEDELJEK 01. aprila 2013 
 

VELIKONOČNI POHOD  
(Oplotnica, Črno jezero, trije Kralji, Oplotnica) 

VODJA: Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Divjak Rudi GSM: 031/525790 

ODHOD: Ponedeljek 01.04.2013 odhod avtobusa 6,30  

ZBIRNO MESTO: Ob občinski stavbi   

SMER VOŽNJE Polzela, Žalec, Celje, … Oplotnica, Kebelj 

POVRATEK: 18,00 uri 

VRSTA PREVOZA: Avtobus   

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 4 do 5 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 500 m 

OPREMA: Pohodne palice, oprema primerna vremenu 

DOKUMENTI: Osebni dokument, pohodna izkaznica,… 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali kakšen priboljšek ob poti  

Po nedeljskem velikonočnem prazniku je običaj, da se ljudje na velikonočni ponedeljek obiskujejo med sabo, 
prinesejo malo darilo kot je kos orehove potice, ali pisanko tudi kos kuhane šunke ne sme manjkati. Temu običaju 
pravimo da se gre v Emavs. Pravimo, da gremo v Emavs, je prigoda dveh učencev, ki sta se odpravila v Emavs v 
prepričanju, da je Jezus umrl in ko se je njima na poti pridružil, ga nista spoznala. Spoznala sta ga šele kasneje. 
Emavs je vas šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. 
Pričetek pohoda je v vasi Oplotnica. Sredi vasi domačini pripravijo lep velikonočni sprejem z dobrotami prejšnjega 
dne. Tega hitro zmanjka in če si v pravem času na pravem mestu je teh dobrot še nekaj. Od tod krenemo po 
gozdnih poteh proti Črnemu jezeru. Do sem se hodi dobre poldruge ure. Privoščimo si krajši počitek in nato navzdol 
ob smučarski progi do Štuhecovega doma ali bolje hotela pri treh Kraljih. Potrdimo pohodne knjižice in naprej do 
avtobusa v kraju Kebelj kjer zaključujemo. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 15,00 € (prevoz) 

PRIJAVA:        Ferdo Glavnik, do četrtka 28.03.2012 – tel. 031/323353 

DATUM: Polzela, 23.03.2013 

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

 
 Predsednik odbora: 
 Rudi Divjak 

 
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!  

mailto:divjak.rudi@gmail.com?subject=predsednik%20sekcije%20pri%20DU%20Polzela

