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DATUM IZLETA: Sobota, 20.01.2018 
 

38. ZDRAVJU NAPROTI (Gora Oljka) 

VODJA: Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Martin Škoberne GSM: 041/663865 

ODHOD: Sobota, 20.01.2018  

ZBIRNO MESTO: Železniška postaja Polzela ob 08,00 uri (posebnega vlaka letos ni!!!!) 

SMER VOŽNJE  

POVRATEK: Polzela žp 14,30 uri 

VRSTA PREVOZA: Vlak Šmartno (Polzela) do Celja 14,30 (redni vozni red!) 

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 4 do 5 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 450 m 

OPREMA: Pohodne palice, primerna oprema (obljubljajo nam sneg!!) 

DOKUMENTI: Osebni dokument 

MALICA IN PIJAČA: Hrana iz nahrbtnika ali pa v domu na Oljki kakšen topel priboljšek. 

Letošnja pot se prične na železniški postaji na Polzeli. Iz vseh krajev od koder smo hodili na Oljko je 

približno enako odaljen cilj, torej okrog dve uri. Zato iz Polzele lahko računamo dve uri vzpenjanja na 

Oljko, sicer pa od tod še nismo hodili, vsaj poštarji ne. Hodi se večinoma po cesti ali urejeni peš poti. 

Celotna pot se le počasi dviga, tako da kakršnega koli napornega vspona tukaj ni. Povratek je na 

železniško postajo v Šmartno ali na Polzelo, do koder bo potrebno uro in pol hoje. Vračamo se (morda 

nekateri) z rednim vlakom z odhodom iz Šmartnega ob 14,37, ali iz Polzele ob 14,44 uri (prihod v Celje 

15,06). 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: Vozna karta (pri povratku) 

PRIJAVA:        Prijave niso potrebne!   

DATUM: Celje, 10.01.2018 

Na Oljki dobi vsak udeleženec topel čaj in trdo kuhano jajce (sv. Neža)!! 

 

 Predsednik PD PT:  

 Gojko Smid 

 
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.       

Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

 

 
 Lep planinski pozdrav in  

 prijetno počutje med nami!  
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