
 
 

DOBRODELNI MALTEŠKI TEK – 24. 9. 2022 

Organizator: 

Ustanova dobrodelni županov sklad Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.  

 
Namen: 
 
Namen je povezovanje teka kot aktivnosti, ki pripomore k zdravju, in dobrodelnosti, ki je 
skupna tako ustanovi Dobrodelni županov sklad Polzela kot malteškemu viteškemu redu, ki 
je bil skoraj pol tisočletja prisoten v občini Polzela.  

Tek po poteh občine Polzela vabi tekaške navdušence vseh generacij in z vseh koncev 
Slovenije. 

Organizirana tekmovanja: 

- Tek na 5 km, 
- tek na 10 km, 
- tek na 21 km. 

 

Kraj in naslov pričetka prireditve:  

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela 

 

Datum in čas:  

 24. 09. 2022, sobota, ob 9.00 uri. 



Kategorije:  

- Mlajši: 0 – 20 let 
- Člani: 21 – 50 let 
- Seniorji: 51 +  

Prijave: 

- Predprijave sprejemamo do vključno 22. 09. 2022, do 22. ure, preko 
http://www.rfidmeritve.eu/index.php/spletna-prijava/2022/malteski-tek-2022 

- ali v času uradnih ur TIC Polzela, Grajski trg 1, 3313 Polzela 
- Možna tudi prijava na dan prireditve (v prijavnem šotoru). 

 

Cena štartnine: 

- Cena predprijave: 15,00 EUR (do 22. 09. 2022, do 22.00 ure) 
- Cena prijave na dan dogodka: 20,00 EUR (v prijavnem šotoru, za Športno dvorano 

Polzela) 

 

- Naslov za plačilo: 
- Ustanova dobrodelni županov sklad Polzela 
- Malteška cesta 28, 3313 Polzela 
- Transakcijski račun (IBAN): SI56 0400 1004 6571 726, Nova KBM 

BIC: ABANSI2X 
 

- Kaj vključuje prijavnina:  
- Vsak tekač prejme darilno vrečko, topel obrok  in priboljške.  

  

Prevzem štartnih številk in čipa:  

- Štartne številke s čipom za tek se prevzamejo v prijavnem šotoru na dan prireditve od 
08.00 ure do 9.00 ure.  

 

- Pobrana prijavnina se bo izključno porabila za stroške organizacije teka, ostala 
sredstva po pokritju stroškov, se bodo namensko donirala nadarjenim otrokom, ki 
nimajo materialnih možnosti za razvoj, ter socialno ogroženim dijakom in študentom 
pri njihovem šolanju.  

 

 

 



Potek trase: 

1. Zbiranje tekačev na parkirišču pred občinsko zgradbo na Polzeli od 8. ure dalje, 
 

2. pričetek teka ob 9. uri, 
 
 

3. tek na 5 km poteka od starta pred občino ravno do kapelice, nato ravno po poljski poti mimo 
križa do lokalne ceste, kjer zavijemo desno po lokalni cesti smer Založe (dva reditelja skrbita 
za varno razvrščanje na lokalno cesto), tečemo skrajno po desni strani lokalne ceste vse do 
slepe ulice v Založah (dva reditelja), nato zavijemo desno in pot nadaljujemo po poljski poti 
vse do Orove vasi, nato se pri kapelici ponovno priključimo na lokalno cesto Orova vas – 
Polzela (dva reditelja na vsaki strani) in pot nadaljujemo do cilja na parkirišču pred občinsko 
stavbo, 
 

4. tek na 10 km poteka od starta pred občino ravno do kapelice, nato ravno po poljski poti 
mimo križa do lokalne ceste, nato zavijemo desno po lokalni cesti smer Založe (dva reditelja 
skrbita za varno razvrščanje na lokalno cesto), tečemo skrajno po desni strani lokalne ceste 
vse do križišča v Založah (Novi Klošter) (dva reditelja), nato zavijemo desno in tečemo po 
lokalni cesti vse do  avtoceste v Spodnjih Grušovljah vse do konca Spodnjih Grušovelj, nato 
zavijemo desno v smeri proti tovarni SIP (dva reditelja), pred železniškim prehodom zavijemo 
desno smer Ločica ob Savinji (dva reditelja) in nato med hmeljišči, pot nadaljujemo vse do 
Orove vasi, nato se pri kapelici ponovno priključimo na lokalno cesto Orova vas – Polzela (dva 
reditelja na vsaki strani) in pot nadaljujemo do cilja na parkirišču pred občinsko stavbo, 
 
 

5. tek na 21 km poteka od starta pred občino ravno do kapelice, nato ravno po poljski poti 
mimo križa do lokalne ceste, nato zavijemo levo po občinski cesti (dva reditelja na vsaki 
strani) in pot nadaljujemo mimo parka Šenek, vse do kmetije Kolar, nato pot nadaljujemo po 
gozdni poti do kmetije Uratnik, kjer se priključimo na lokalno cesto (dva reditelja) nato 
zavijemo desno in tečemo skrajno po desni strani lokalne ceste vse do križa v Dobriču, na 
križišču zavijemo desno (dva reditelja) in tečemo ravno skrajno desno po lokalni cesti vse do 
sušilnice, nato ravno po lokalni cesti vse do Doma krajanov v Andražu (dva reditelja), tu 
zavijemo levo in tečemo v smeri Podsevčnika (dva reditelja), nato ravno vse do 
transformatorske postaje v Prelogah, ko na križišču zavijemo levo (dva reditelja) in tečemo 
ravno do in mimo Novega Kloštra (dva reditelja) vse do Zgornjih Grušovelj, nato se usmerimo 
desno na makadamsko cesto ki pelje proti Ločici ob Savinji, na polovici te ceste zavijemo 
desno med hmeljišča in nadaljujemo pot do Orove vasi nato se ponovno priključimo na 
lokalno cesto (dva reditelja na vsaki strani) in pot nadaljujemo do cilja na parkirišču pred 
občinsko stavbo. 

 
Predviden  zaključek teka s podelitvijo medalj je med 11.30 in 12. uro. 

    

Zdravstveno varstvo:  

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Na mestu prireditve bo navzoča oseba za 
prvo pomoč  nujne medicinske pomoči, v primeru hujše poškodbe pa se pokliče 112. 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa. V izrednem primeru odpovedi na 
dan prireditve, bo le ta prestavljen na naslednji najbolj primeren termin.  

 
 



Kratki ogledi občine Polzela: 

Grad Komenda 

Grad leži na vzpetini sredi Polzele. Omenja se že leta 1149. Od 13. do 18. stoletja je bil v 
rokah Malteškega viteškega reda. Skozi stoletja je doživljal različno usodo, vendar s svojo 
dominantno lego, stavbno zgodovinskimi značilnostmi ter stilnimi prvinami predstavlja 
pomemben kulturni in zgodovinski spomenik. Posebnost gradu je antični lev iz pohorskega 
marmorja, postavljen na stopniščno ograjo ob glavnem vhodu. Tu je nad stopnicami v steno 
vzidana tudi bronasta plaketa s portretom Franceta Prešerna, poleg nje pa ploščica z 
napisom: »V to Komendo je v letih 1817-1819 prihajal pesnik dr. France Prešeren na obisk k 
svojemu stricu Antonu Muhovcu, župniku na Polzeli.« 

Na dvorišču gradu Komenda se odvijajo številne prireditve: koncerti, poroke, delavnice,… V 
pritličju in na dvorišču gradu deluje restavracija in kavarna 3Poezije. 

Park Šenek 

Graščina in park se razprostirata na čudoviti razgledni točki na severnem robu Polzele. 
Zgodovina Šeneka sega v čas celjskih grofov, kot žovneška posest se omenja že leta 1288. 
Neobaročni videz je graščina dobila s fevdalnimi lastniki baroni Pongratz. Tik ob graščini stoji 
zanimiva obnovljena grajska kapela sv. Florjana z letnico 1779. Graščino obdaja šeneški park, 
razglašen za kulturni spomenik. Danes je v njem preko trideset različnih, za naše okolje 
nenavadnih, vrst dreves. V parku je Turistično društvo Občine Polzela uredilo Učno pot, po 
kateri se je vredno sprehoditi ob vsakem letnem času, v njem pa se prirejajo tudi poroke. 

Gora Oljka in Planinski dom 

Gora Oljka (734 m) se omenja že leta 1243 kot “Križna gora”. Iz pogodbe med šoštanjsko 
lastnico in Malteškim viteškim redom je razvidno, da sta stala na gori vsaj od sredine 17. 
stoletja velik križ in kapela s kipom Sv. Jošta in Sv. Neže. Med letoma 1754 in 1757 je bila 
zgrajena sedanja cerkev. Znamenit je glavni oltar, ki uvršča cerkev na Gori Oljki med 
impozantne spomenike, na katerem je upodobljena zadnja večerja apostolov.  Ob cerkvi stoji 
lepo vzdrževan in obnovljen Planinski dom. Dostopi so možni iz smeri Polzele 2h, Šmartnega 
ob Paki 1,5h, Rečice 2h, Velenja 3h, Šoštanja 2,5h, Skornega 2h, Paške vasi 1,5h in Andraža. 
Dostop je možen tudi z avtobusom iz Polzele. 

Gostilne in kavarne v središču občine Polzela 
 
- 3Poezije, restavracija in kavarna na gradu Komenda 
- Corner Caffe 
- Gostilna Cizej 
- FUDI street food 
… 

 
 
 


