
 

VABILO NA DVA PLANINSKA POHODA PLANINSKEGA DRUŠTVA LAŠKO 

 V sredo,  26. decembra 2012, vas Planinsko društvo Laško vabi v svojo družbo na 
Tradicionalni zimski pohod na Veliko Kozje. Tisti, ki boste z nami potovali z 
vlakom, se boste zbrali na železniški postaji v Laškem. Odhod vlaka iz Laškega je ob 
6.30 uri. V Zidani most bomo prispeli ob 6.45 uri , izstopili ter ob 6.55 uri nadaljevali 
vožnjo z vlakom za Loko. V Loko bomo prispeli ob 7.01 uri. Vse, ki se boste do Loke 
pripeljali z lastnim prevozom vabim, da se nam ob 7. uri pridružite na železniški 
postaji v Loki. Skupaj bomo pot nadaljevali do Lovrenca, naprej do Velikega Kozja in 
nato do Gašperjeve koče. Po okrepčilu se bomo spustili v Zidani  most in se 
predvidoma ob 14. uri z vlakom vrnili v Laško. Skupne hoje je 4 do 5 ur. Obvezna je  
planinska oprema, v primeru snega pa tudi dereze. Startnine ni!  Stroške prevoza 
plačate sami oz. sami nabavite karte za vlak. 
Več informacij vam lahko posreduje vodnik PD Laško : Marjan Klemenčič na 
telefonski številki: 040 820 544. 
Ura začetka pohoda je spremenjena zaradi prilagajanja voznemu redu vlakov. 
 
V  torek, 1. januarja  2013 vas Planinsko društvo Laško vabi na  
Tradicionalni  Novoletni  pohod na Babo. Start pohoda je ob 12. uri pri brunarici 
na Zavratih  ( Zgornja Rečica pri Laškem). Hoje je cca 1 do 1,5 ure. Priporočamo 
planinsko opremo. Skupaj bomo nazdravili Novemu letu  ter podelili  priznanja  tistim 
pohodnik-om oz. pohodni-cam , ki so v letu 2012 opravili največ pohodov na Babo 
(prva tri mesta). Startnine ni,  PD Laško vas časti z novoletno zdravico /en napitek/.    
Več informacij vam lahko posreduje Mavri Andrej na telefonski številki: 031 609 324. 
 
 

 
SPOŠTOVANI, 
Ne pozabite nase, vedite, da je čas, ki ga preživite v prelepi naravi, v druženju s 
prijatelji, v ohranjanju  kondicije in tako v skrbi za svoje zdravje, zelo dobro izkoriščen 
čas. Zelo veseli bomo, če se boste tudi v letu 2013 udeleževali naših planinskih 
pohodov in drugih dogodkov, ki jih organizira Planinsko društvo Laško.   
 

V Novem letu, ki prihaja, vam in vsem vašim najdražjim želimo 
veliko trdnega zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva ter varnih 

korakov. 
 
Planinsko društvo Laško 
Cveto Brod 
 


