
PD ZZV CELJE VABI NA POHOD 

vse ljubitelje krasne narave  in naravnih čudes, ki nam jih ta ponuja,  

         da se nam pridružijo na nepozabnem pohodu v hrvaški Istri, 

 

                                                   

                    
V PONEDELJEK, 6. APRILA 2015, OB 06.00 URI NA GLAZIJI 

 
Avtobus bo iz Sl. Konjic odpeljal ob 05.15 uri, z Glazije v Celju ob 06.00 uri in z ostalih 

postajališč glede na ta čas primerno. Peljali se bomo mimo Ljubljane, Postojne in Slovenijo 

zapustili na mejnem prehodu Sočerga, do  kraja Buzet v hrvaški Istri.  Pri pivovarni se naša pot 

prične in nas bo vodila skozi zaselke Selca, Glistonija, Kuhari, Kotliči, od koder se vrnemo na 

izhodišče. Večino poti nas bo spremljala najdaljša reka Mirna v Istri, ki je skozi čas v kraški 

svet izdolbla zanimivo strugo. Spušča se tudi preko slapov, katerih sedem bomo videli tudi mi. 

Pod slapovi so tolmuni čiste vode in vsi po svoje zanimivi. Hodili bomo po neokrnjeni naravi 

kraškega sveta, kjer se je čas skoraj ustavil, saj v zaselkih skoraj ni več življenja. Na poti pa se 

nam bodo ponujali prekrasni razgledi na bližnjo in daljno okolico. Skratka pridružite se nam in 

si bomo skupaj ogledali vse lepote, ki nam jih pohod nudi. 

 

Za pot bomo potrebovali slabih šest ur zmerne hoje. Pot je speljana večinoma po 

kamnitem svetu, je razgibana in zanimiva, ni pa težka. Obvezni so dobri pohodni 

čevlji, priporočamo pohodne palice in primerna oblačila glede na čas.  

 

Tokrat je pohod na velikonočni ponedeljek. Seveda vsega kar bomo pripravili za 

Velikonočne praznike ne bomo pojedli. Predlagam, da vsak v nahrbtniku prinese 

hrano zase in še malo več, da bomo lahko izmenjali dobrote na skupni malici na 

eni izmed jas na poti, ki je primerna ravno za to. Ker pa ni vse v hrani, bomo 

seveda tudi kaj popili. 

Od udeležencev pričakujemo, da imajo poravnano članarino PZS in se bodo 

ravnali po Kodeksu PZS. Obvezno morajo imeti s seboj osebni dokument 

(osebno izkaznico ali potni list), zaradi prestopa državne meje in zdravstveno ter 

planinsko izkaznico. 

Na avtobusu boste plačali 20 € za stroške prevoza.  
 

Pohod bosta vodila VPZS, ki sta vam na voljo za dodatne informacije in prijave: 

Vlado KORŽE - tel. 041 465 355, e-mail:vladko.korze@gmail.com 

in Franjo KUNEJ, 031 706 509,      e-mail:franjokunej@gmail.com 
 

 

VABIMO VAS V PRIJETNO DRUŽBO, KI SE BO PODALA NOVIM DOŽIVETJEM 

NAPROTI IN SKUPINSKO POKURILA ODVEČNE KALORIJE PREJŠNJEGA DNE! 


