PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
vodniški odsek
vas vabi
v nedeljo, 03. decembra 2017,

na tradicionalni spominski, že 16. BOKOTOV POHOD
Zbrali se bomo ob 7,00 uri na parkirišču blagovnice Mercator-bivša Era v Žalcu in
se na tamkajšnjem pokopališču spomnili na naše preminule planinske prijatelje
Evo, Darka, Pavleta, Bokota in mnoge druge.
Zatem se bomo z osebnimi avtomobili in/ali kombijem, avtobusom (odvisno od
števila udeležencev ) prepeljani do izhodišča naše poti v kraj SAVA pri Litiji (236
mnm). Od tu bomo pot usmerili v vas Tirna (600 mnm), ki se ponaša s cerkvijo
Sv. Primoža in Felicijana. Mimo zaselkov Brezovica in Rovišče (665 mnm) bomo
kmalu prišli do odcepa desno za vrh Roviškovec (930 mnm). Sledil bo še spust v
smeri Zasavske svete gore (852 mnm) z znamenito cerkvijo Sv. Marije ter
planinskim domom PD Zagorje ob Savi (822 mnm). Po počitku, zasluženi malici in
žigosanju planinskih dnevnikov se bomo odpravili navzdol v smeri zaselkov
Podbukovje in Leše (485 mnm) ter zaključili pohod v kraju Sava, kjer smo ga
zjutraj pričeli. Prehodili bomo krožno nezahtevno markirano planinsko pot, za
katero bomo porabili dobrih 5 ur čiste hoje brez vštetih vmesnih postankov,
seveda bo precej odvisno tudi od vremena.
Oprema udeležencev naj bo primerna vremenu in trenutnim razmeram v hribih,
železna rezerva, tekoče zadeve in malica iz nahrbtnika. Možnost toplega obroka
bo tudi v planinskem domu približno na polovici poti.
Vsak udeleženec se pohoda udeleži na lastno odgovornost.
Nato se bomo iz kraja Sava prepeljali v Litijo, kjer se bomo ob 15. uri udeležili
uradnega odprtja muzeja-rudnika Sitarjevec Litija in si pod uradnim vodstvom
del notranjosti rudnika ter zbirke kamenin tudi ogledali.
Povratek bo v večernih urah z zaključno analizo nekje ob poti.
Prijave so zaradi organizacije prevoza obvezne pri vodji PLV Bogomilu PolavderMilanu na tel. 041 688 055 ali milan.polavder@gmail.com do vključno četrtka,
30. oktobra 2017.

Nasvidenje in srečno na naših skupnih poteh !

