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VABIMO NA: 
 
 

DATUM IZLETA: PETEK, 31. julij 2015 
 

209. LUNOHOD na grad ŽOVNEK 

VODJA: Ferdinand Glavnik GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Rudi Divjak GSM: 031/525790 

ODHOD: Petek, 31.07.2015 ob 16 uri 

ZBIRNO MESTO: Na parkirišču poleg občinske zgradbe!   

SMER POHODA Polzela, Spodnje Gorče, Žovnek, Rakovlje 

POVRATEK: Do 23,00 ure (še isti dan!) 

VRSTA PREVOZA: peš 

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 3 do 4 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 300 m 

OPREMA: Pohodne palice, oprema primerna vremenu 

DOKUMENTI: Osebni dokument, pohodna izkaznica,… 

MALICA IN PIJAČA: Zaključimo v gostišču Ferlič  

Ni vsako leto tako bogato s polnimi lunami kot je letos. Tokrat imamo v juliju kar dve polni luni (dva lunohoda) in ker 
je to posebna luna ima tudi posebno ime, zlata luna (trinajsta v letu!). To zlato luno gremo opazovat tja, kjer se 
nekoč  resnično kopičilo bogastvo, na grad Žovnek. Prav na tem gradu je bil začetek nekoč mogočne rodbine 
Celjskih grofov (knezov). Zasledil sem zanimiv podatek, prav v juliju (točen datum ni znan) je leta 1454 v gradu umrl 
knez Friderik II. Celjski, zagrenjen zaradi nepozabljene tragične ljubezni z Veroniko Deseniško. Vso to kolobocijo sta 
mu zakuhala pohlepni oče Herman II. Celjski in Friderikov svak Sigismund. Sicer, vso zgodovino gradu in njih 
prebivalcev (teh ni bilo malo) bomo izvedeli na gradu od vodnika, ki vso to zgodbo odlično pozna.  
Hoja do Žovneka je večji del po cesti, nekaj je asfalta nekaj je makadama. Do tja je iz Polzela dobrih 5km poti, to je 
dobro poldrugo uro hoje. Ko se vračamo bo malo krajše, ker zaključimo že v Rakovljah pri gostišču Ferlič. Na tem 
lunohodu imamo v gosteh naše cenjene goste, ščipohodce (društvo Zreli vedež) iz Ptuja.  
Zaradi organizacije prevoza vas prosimo, za vaše resne prijave pri organizatorju pohoda. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 5€ za kritje stroškov prehrane, pijača se splača posebej! 

PRIJAVA:        Divjak Rudi do srede 29.07.2015 do 12. ure – tel. 031/525790 

DATUM: Polzela, 22.07.2015 

 
 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 DU za tekoče leto. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

  
 Lep lunohodski pozdrav in
 prijetno počutje med nami!  

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

