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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Sobota 20.05.2017 

ZAVRH - NEGOVA –SVETI JURIJ (PPP) 

VODJA: Ferdo Glavnik GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Martin Škoberne GSM: 041/663865 

ODHOD: Sobota, 20.05.2017 ob 07:00  

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 – Maribor – Zavrh 

POVRATEK: Od Svetega Jurija  ob 17,00 

VRSTA PREVOZA: Avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ZANIMIVOSTI OB POTI Vinogradi, sadovnjaki, gradovi, parki, spominske hiše 

ČAS HOJE: 5 do 6 ur  (okrog 20 km) 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 300 m 

OPREMA: Pohodne palice, primerna pohodniška oprema in kondicija 

DOKUMENTI: Izkaznica Pomurska planinska pot, osebni dokument. 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, …ali kakšna postojanka ob poti! 
Pred dvema letoma smo končali v Lenartu in prav je, da tokrat nadaljujemo našo Planinsko Pomursko pot (PPP), od tu dalje. Ampak razdalje med 

konrolnimi točkami PPP so pogostokrat tudi do 10 kilometrov in  naša predvidena pot bo štela skupno preko 32 km. To pa je za en dan kar malo veliko, 

saj je za to razdaljo potrebno preko 8 ur hoje. V našem primeru bomo to zadevo malo pogoljofali in sicer: pripeljemo se do Zavrha pregledamo razgled iz 

Majstrovega stolpa, poberemo žig PPP in pohitimo do svete Trojice. Tam ponovno si na hitro ogledamo vas z mogočno cerkvijo, poberemo žig PPP in 

dalje s prevozom do Negove. Tu se naše druženje z avtobusom (avtobus nadaljuje po drugi cesti do Jurija) neha izstopimo pri Negovskem pokopališču 

(zanimiv grob Ivana Krambergerja) in prične se 25 km pešačenje do svetega Jurija. Sicer bomo v nekaterih krajih ubrali bližnice in s tem si skrajšamo pot 

za nekaj km. Prvo krajšanje bo v Kunovi, ne naredimo ovinek na Negovsko jezero ampak si bomo ogledali zanimiv vrt Pačamama, ki ga ureja 

naturilizirana Slovenka, Peruanka Luz Soto Bravo (zelo zanimivo!!). Od Kunove, skozi Cerkvenjak  do Jurija se hodi večji del po cestah nekaj je 

kolovozov med vinogradi in sprehajalni stez (Blaguško jezero pri Juriju).  V Juriju bomo približno ob 16 uri. Ob poti je še mnogo zanimih zadev, katere 

skoraj ne poznamo, zato se nam pridružite da skupaj podoživljamo ta del naše domovine! (fg) 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 15 

PRIJAVA:        Na telefon 031/323353 do četrtka 18.05.2017  

DATUM: Celje, 10.05.2017 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa! 

 

 Predsednik PD PT:  

 Gojko Smid 

 
OPOZORILO! 

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu. Udeleženec je dolžan 

upoštevati navodila in odločitve vodnika! 

 
 Lep planinski pozdrav in  

 prijetno počutje med nami!  

PT 
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