
V nedeljo, 3. oktobra se bomo podali na 

13. TRADICIONALNI POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH. 

Pohod organiziramo skupaj s Planinskim društvom Atomske toplice Podčetrtek. 

Pohod bo v vsakem vremenu in kot pravimo organizatorji: »Nikar ne zamudite enkratnega potepanja 
po ohranjeni tradicionalni kozjanski kulturni krajini, ki je mozaik starih sadovnjakov, travnikov, 
vinogradov, gozdov, mejic in kozjanskih domačij.« 

V nadaljevanju smo zapisali še več organizacijskih podrobnosti:

ZAČETEK: zbiranje med 8.30 in 9.00 uro pri gostilni Banovina na Virštanju
ZAKLJUČEK: okoli 15. ure pri gostilni Banovina
OPIS: Med 8.30 in 9.00 uro se bomo zbrali pri gostilni Banovina na Virštanju 
           od koder nas avtobus odpelje na začetek pohoda v Lesično. 
           Pot nas bo vodila čez Gubno, Javoršico in Gostinco nazaj na Virštanj. 
           Pohod bo voden izven označenih poti. 
           Ob poti bodo strokovne razlage.

STARTNINA: 10 € (ni obvezna -  zajema stroške priprave pohoda, 
                       kartonček, toplo malico na zaključku).
                       Avtobusni prevoz, degustacijo na začetku in razlage ob 
                       poti krije Kozjanski park.
 
OPREMA: planinska obutev in obleka primerna vremenu.  

MALICA:  Za vse, ki bodo plačali startnino, bo organizirana topla malica  
OSTALA HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika.
ČAS HOJE: okoli 5 h s postanki
ZAKLJUČEK: okoli 15. ure.

ZAHTEVNOST: 5 ur zmerne hoje (s postanki) na lastno odgovornost. 
                           Obvezna planinska obutev in obleka primerna vremenu. 
                           Hodilo se bo po nemarkiranih vaških poteh in travnikih.

ROK PRIJAVE: do sobote 2. 10. zvečer za lažjo organizacijo pohoda in prehrane.
                          Samo prijavljeni do sobote zvečer bodo imeli možnost 
                          toplega obroka ob zaključku.

TRG PODSREDA
9. - 10. OKTOBER 2021

www.kozjanski-park.si

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: 
tehnoservis@siol.net, barbara.plostajner@kp.gov.si

IVAN ŠALAMON: 041-794-104 
BARBARA PLOŠTAJNER: 068 175 072

Opozorilo glede bolezni COVID – 19
Zaradi koronavirusa (covid-19) si jemljemo pravico 

do sprememb programa o katerih vas bomo 
obveščali.

Ohranjajmo medsebojno razdaljo.

Prosimo vas, da na vseh dogodkih upoštevate 
varnostna priporočila NIJZ.

Pogoj PCT obvezen za vse udeležence 
Praznika kozjanskega jabolka. 

V času Praznika kozjanskega jabolka, 
9. in 10. oktobra 2021, 

možnost samoplačniškega hitrega testiranja in 
cepljenja (cepivo Pfizer ali Johnson) 

v zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli od 9. do 13. ure.


