
 

 

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  

22001155  ––  11995500  ==  6655  lleett  
  
                                      vas vabi 
                                v nedeljo, 29.11.2015, 

  na tradicionalni spominski  14. BOKOTOV POHOD. 
 

Zbrali se bomo v  ob 7,00 uri na parkirišču blagovnice Mercator-bivša Era v Žalcu 
in se na tamkajšnjem pokopališču poklonili spominu na naše preminule planinske 
prijatelje Evo, Darka in Bokota. Nato se bomo z osebnimi avtomobili prepeljali do 
izhodišča našega krožnega pohoda.        
Letošnji pohod bomo  pričeli v Potoku nedaleč stran od Kokarij - Pusto polje v  
Zadrečki dolini. Po prvih 45 minutah hoje bomo prispeli v toplo zavetje 
planinskega doma na Farbanci (702 mnm), ki ga zgledno in odgovorno oskrbuje 
PD Nazarje. Po počitku in prvi malici iz nahrbtnika se bomo podali dalje proti 
najvišjemu vrhu Dobroveljske planote, Tolstemu vrhu (1075 mnm, žig SPP), do 
njega bomo rabili dve uri zmerne hoje. Sledilo bo nadaljevanje našega pohoda po 
markirani Savinjski planinski poti (SPP) preko razglednih Ropasovih peči do 
planinskega doma na Čreti (966 mnm, žig SPP).  Do tu bomo rabili uro in pol. 
Sledil bo daljši počitek in prijetno druženje s pogostitvijo. Ob dogovorjenem času 
bomo pot nadaljevali mimo cerkve Sv. Mati Božje, cerkve Sv. Katarine  do 
spominskega obeležja prijatelju Robiju ter dalje proti nam že poznanemu 
planinskemu domu na Farbanci, hoje okrog ene ure. Po kratkem počitku se bomo 
poslovili od oskrbnikov doma in sledil bo spust nazaj v Potok do naših 
avtomobilov. Za celotno krožno pot bomo porabili okrog 6 ur čiste hoje. Seveda 
je to samo okvirni plan pohoda, ki pa ga bomo sproti prilagajali dejanskemu 
vremenu in stanju na poti. Oprema udeležencev naj bo primerna vremenu in 
razmeram v hribih, prav bo prišla tudi svetilka ob povratku; železna 
rezerva,tekoče zadeve in prva malica iz nahrbtnika. 
Prispevek za  izvedbo pohoda in malico v planinskem domu na Čreti znaša 12 
evrov. Vsak udeleženec se pohoda udeleži na lastno odgovornost.  
Prijave so zaradi organizacije prevoza in malice na Čreti obvezne pri  vodji PLV 
Bogomilu Polavder-Milanu na tel. 041 688 055 ali milan.polavder@gmail.com do 
vključno petka, 27.11.2015. 
 

Nasvidenje in srečno na naših skupnih poteh ! 
 

 

 


