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MARTINOV POHOD PLANINCEV IN 
ČEBELARJEV  

 
Planinsko društvo Polzela in Planinsko društvo Cirkulane, vabita na tradicionalni 

jesenski pohod, ki bo v 

soboto 12. novembra 2022 

 
ZBIRALIŠČE: ob 700 uri – pred občinsko zgradbo na Polzeli 

VRNITEV: isti dan okoli 17. ure 

OPREMA: planinska ali športna oblačila (planinski čevlji, pohodne palice) 

OBLAČILA: primerna glede na vremenske razmere, vetrovka, kapa proti vetru  

HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika, možen nakup na poti 

PREVOZ: kombi, število prostih mest omejeno 

PRISPEVEK: 15 EUR (prevoz), na izhodišču ni vstopnine 

OPIS POTI: 

Kot vsako leto v tem letnem času se tudi letos bliža Martinovo, ki nekako zaključuje 

jesensko dela v vinogradih, na poljih... Pri nas je zelo priljubljen praznik, še posebno 

zato, ker se okrog tega dne mošt spremeni v vino, to pa je dober razlog za veselje in 

praznovanje, pohode in druženja. 

Na letošnjemu pohodu se nam bodo pridružili čebelarji, tako da bo ta pohod, pohod 

planincev in čebelarjev. Skupaj nam bo še lepše. Dobrodošli tudi člani drugih društev 

in ostali zainteresirani občani. Povabljenih je tudi nekaj planinskih društev. 

Pot nas bo vodila po označeni Bračičevi poti na Gruškovski hum kjer bo priskrbljeno 

za dobro kapljico in hrano. Med potjo bo priskrbljeno za kakšno kapljico iz 

nahrbtnika, po možnosti se ustavimo tudi v kakšni kleti da poskusimo mlado vino. 

Pohod bomo zaključili predvidoma med 15:00 in 16:00 uro na izhodišču. 

Pot je lahka, primerna za vse generacije. Opremite se vremenu primerno, obujte 

primerno pohodniško obutev, priporočamo pohodniške palice. Pohod vodi vodnik PZS 

Vili Jurgec s sovodniki in člani čebelarskega društva Cirkulane. 

ČAS HOJE: krožna pot cca. 6 ur s postanki 

ZAHTEVNOST TURE: lahka nezahtevna kopna tura 

PRIJAVE: rezervacije do srede 9.11. 2022, pri vodji izleta 
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VODJA IZLETA: Aleksander Mlakar 041 371 828 

OBJAVA NA SPLETNI STRANI:  

 

 

 

S prijavo udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno 
sodelovanje na pohodu. Udeleženec hodi na lastno odgovornost in je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnikov 
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