
 

 

 

 

ZASAVSKA SVETA GORA 

Kdaj: V SOBOTO, 12. 3. 2022                                         

Odhod: 7.15 – AP Sv. Trojica  

Prevoz: avtobusni prevoznik LEZE 

Kdo: MLADI PLANINCI (samo učenci OŠ Sv. Trojica) 

Stroški prevoza:  15 EUR (Če bo manj prijav, se 

stroški prevoza zvišajo.) 

Denar za prevoz prinesi zraven na avtobus ! Trenutno na avtobusu še niso 

preklicali mask!    

Smer vožnje: Vožnja z avtobusom iz Sv. Trojice po avtocesti do Trojan. Potem 
zavijemo proti Izlakam in kraju Vače. Tam začnemo s pohodom. 
 
Čas pohoda: 3,5 ure 

Oprema: Obvezna primerna obutev, športna oblačila (rezervna oblačila), anorak, 

pelerina ali dežnik v primeru slabega vremena, hrana in pijača (negazirana) iz 

nahrbtnika, planinski dnevnik ter dobra volja.   

Zahtevnost poti: nezahtevna označena pot 

Kratek opis poti: Pot začnemo v kraju Vače pri cerkvi Sv. Andreja. Nato se 
začnemo vzpenjat do Klenika, mimo arheološke poti Vače, do kamnoloma in vse do 
cerkve na Sveti gori. Pot je nezahtevna, a malce daljša. Na vrhu nas čaka lep 
razgled vse do Grintovca in Planjave. Po okrepčilu na planinskem domu na Zasavski 
Sveti gori (lahko imaš nekaj denarja zraven), se spustimo po krajši poti do zaselka 
Razpotje, kjer nas počaka avtobus. Nato se vrnemo v Sv. Trojico. 

Vrnitev domov: Okoli 16. 30 – 17.00. (Pred prihodom domov vas pokličem.) 
 

V primeru napovedanega zelo slabega vremena bo pohod prestavljen na nedeljo ali na drug termin! 

Za vse dodatne informacije sem na voljo na tel: 031 – 404 – 390. 

 

Prijave sprejemam do četrtka, 10. 3. 2022 oz. do zasedenosti mest na avtobusu. 

 

Še dve informaciji: 

Prosim vse, ki še niste poravnali članarine za leto 2022 pri PD Hakl, da to storite čim 

prej, do pohoda, saj je vaš otrok tako zavarovan. Članarina znaša 8 EUR. Otrok lahko 

prinese denar zraven tudi na pohod in ga bo g. Lipič vnesel v seznam.  

Mladi planinci bodo dobili na pohodu znamkice za plačano članarino za leto 2022. 

Zalepijo si jo v planinski dnevnik, zato ga naj imajo nujno s seboj. 

Tisti, ki imajo planinske dnevnike polne, ga naj prinesejo zraven, da mu dam novega 

in da pregledamo število pohodov, saj lahko osvoji bronasti ali srebrni planinski znak. 


