
Planinsko društvo Makole                                                      

Makole 42  

Makole 2321 

VABI NA 19. 

TRADICIONALNI, 

ZIMSKI POHOD – po makolskih gričih 

   DATUM POHODA 01.02.2020  
19. tradicionalni makolski pohod - po makolskih gričih 

POHOD 

VODNIKI vsi vodniki PD Jožica Kolar - 041 923 705 

ORGANIZATOR PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE 

OBMOČJE Gore severovzhodne Slovenije  

ZBORNO MESTO Pred 8. uro pred ali v gostilni Lesjak v Makolah. 

ODHOD Ob 8.15 uri iz Makol 

POVRATEK Po 14. uri v Makole – gostilna Lesjak. 

ZAHTEVNOST POTI  Nezahtevna, neoznačena pot.  

DOLŽINA HOJE 4-5ur 

PRIMERNOST  za družine, mlade planince in vse ostale  

RELATIVNA VIŠINA  250 m do 490 m; prehodili bomo približno 250 višinskih m 

OPREMA ● Obvezna zimska planinska  obutev 
● oblačila naj bodo običajna, planinska glede na vremenske 
razmere na dan pohoda (rokavice, kapa), priporočljive so 
pohodniške palice (gamaše - če je sneg) in dobra volja  

MALICA IN PIJAČA V prostoru gostilne Lesjak pred in po pohodu; ponudba med potjo;  
lahko pa tudi iz nahrbtnika.  

ŽIGI - možen je žig galerije Dvoršak – Forma viva Makole 

KJE 
 
OPIS  POTI 

Pot nas bo vodila: Makole, Varoš… do Grilovih pri sv. Ani  
Pri cerkvi sv. Ana, kjer se pohod uradno zaključi! 
Pohod se nadaljuje individualno od: Sv. Ana – Dežno – Makole  
(gostilna Lesjak). 

POSEBNOSTI POHODA Pri cerkvi sv. Ana se pohod uradno zaključi!! 
za UDELEŽENCA Topel obrok (možna nabava bona zjutraj pred pohodom) 5,00€, za 

osnovnošolce in srednješolce 3,00€.  Za vse ostale je startnina 2,00€ 

DATUM  PRIJAV Prijave sprejemamo zjutraj, na dan pohoda, na zbirnem mestu do 
8.00 ure, kjer se vpišete v vpisno knjigo. 

   POHOD BO V VSAKEM VREMENU!! 

Gre za najstarejši tradicionalni pohod društva, ki se organizira že po letu 2000.  
Pohod ni zahteven, pohodniki za večkrat opravljen pohod ne dobijo posebnih priznanj. 

Zjutraj do zbirnega mesta v Makolah z lastnimi prevozi, gostišče Lesjak (čaj..) nato pohod in 
vzpon do domačije Lampret (kavica..), nadaljujemo do sv. Ane, kjer Grilovi in PD Makole 

pričakajo pohodnike s toplim čajem... Vračanje na izhodišče je individualno. 
Vsem   želimo varno   hojo  in  lep  planinski dan, se   vidimo! 

 

http://pzs.si/koledar.php?reg=2

