
 
 

V  NEDELJO, 02. JULIJA 2017 OB 5.30 URI - NA GLAZIJI 
 

Posebni avtobus pelje iz Slovenskih Konjic ob 4.45 uri mimo Vojnika, Spodnje Hudinje, 

Nove Vasi do Glazije, kjer bo ob 5.30 uri in v Žalcu ob 5.40 uri. 

 

Peljemo se v Logarsko dolino do koče pod Okrešljem. Tu se prične pohod na Okrešelj, ki ga 

osvojimo po uri hoje, in se razdelimo v tri skupine.  

 

 Prva skupina ostane na Okrešlju in se lahko napoti proti Savinjskemu sedlu (2001m) 

 in nazaj na Okrešelj. Tu si lahko naberete zelišča, ki so sedaj v polnem razcvetu in 

 počakate drugo skupino. 

  

 Druga skupina nadaljuje pot proti Kamniškemu sedlu, kjer bo krajši počitek 

in po počitku nadaljuje pot na Brano in nazaj na Okrešelj, kjer se bo pridružila prvi 

skupini. Za omenjeno pot bo porabila 7 ur zmerno naporne hoje. Pot je zahtevna in 

označena. 

 

Tretja skupina pa se napoti prek Turskega žleba, čez Tursko goro, Kotliče in na vrh 

Brane. Nazaj pa po poti druge skupine do avtobusa. Za pot bo porabila  od 8 - 9 ur. 

Pot je zelo zahtevna in označena.  

Vrh  Brane nam omogoča lep razgled po Logarski dolini in na vrhove Skute, 

Grintavcev, Ojstrico, Planjavo. 

 

Omenjena tura na Brano je kot predpriprava za pohodnike na Triglav. Za pohod na Brano je 

potrebno imeti zaščitno čelado in varovalni komplet, ki ga bomo uporabili od Okrešlja proti 

Kamniškemu sedlu, ravno tako pa je obvezna oprema za tretjo skupino. Varovalne komplete 

in čelade si lahko sposodite tudi v društvu. 

 

Prispevek za avtobus 16,00 €. 

 

Udeleženci naj bodo primerno psihofizično pripravljeni.  

S sabo potrebujete planinsko izkaznico s plačano članarino PZS, osebni dokument in 

zdravstveno izkaznico. 

 

Hrana in pijača iz nahrbtnika, možnost prehrane je tudi na koči. 

 

Vodila vas bosta vodnika PD ZZV Janez Oman in Mitja Čmer. 

 

Prijave in ostale podrobne informacije: 

1. Janez, tel. 041/494 530 

2. Mitja, tel. 041/368 651 in e-mail: mitja.cmer@albatros.si. 
 

Vabljeni na turo in lep planinski pozdrav! 
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