
 

 

                                                 

 

                 

                                                     G O R S K I  K O T A R  - H R V A Š K A 

                     V NEDELJO, 9. JUNIJA  2019, OB 6.00 URI NA GLAZIJI 

PD ZAGREB Matica nas vabi na 18. Pohod po Goranskom planinskom putu. Zagrebški planinci pa so 

tudi pripravili dve trasi pohoda. 

Zberemo se na že znanih AP, ob 6.00 na Glaziji in ob 6.10 na AP v Žalcu in se odpeljemo do mejnega 

prehoda Brod na Kolpi (prosim prinesite s seboj veljavni osebni dokument) in naprej do Delnic. 

Vožnjo nadaljujemo skozi naselja Ravna Gora, Vrbovsko, Ogulin do Jasenaka, nato  še 2 km do gozdne 

ceste  do začetka pohoda pri Begovi stezi. 

Tukaj se podamo po stezi skozi klanec Pepeljarnica, katera vodi delno po gozdu in delno po 

makadamski cesti, kjer zavijemo levo in se strmo vzpnemo do malega zavetišča (lažja varianta ja malo 

daljša po kolovozni poti do zavetišča); od tukaj imamo še 30 min do križišča in nato levo do Velike 

Javornice, 1374 m. Ob tej  poti na višini 1334 m je planinska koča na BIJELIM STIJENAMA (od tukaj do 

vrha imamo še 15 – 30 min hoje) in nekoliko naprej zavetišče Dragutina Hirca. Vrnitev bo po poti 

vzpona. Za  skupno pot bomo porabili   dobrih pet ur zmerne hoje. 

Možna pa bo tudi lažja krajša pot: tri ure lahke hoje s PLV PD ZAGREB -  MATICA samo do malega 

zavetišča in vrnitev .  

 Sledi družabno srečanje, katerega organizira HOC Bjelolasica z brezplačnim  kosilom in čajem. 

Cilj pohoda je  spodbuditi  zanimanje za malo poznane lepote Gorskega Kotorja in Velike Kapele. 

Goranska planinska pot je ena najdaljših in najlepših planinskih poti na Hrvaškem,  njena skupna  

dolžina pa je 240 km. 

 Pohod je primeren  za vse starostne skupine. 

Vse informacije in prijave zbirata na telefonski številki 031 706 509 Franjo  e- pošta 

franjokune@gmail.com  in 031 654 760  - Slavko  e- pošta slavko.klanjsek@gmail.com. 

Prijava za lastne stroške znaša 26 € in vključuje plačilo AC, listino za prehod meje in dnevnico voznika. 

                                PRIDRUŽITE SE NAM PO  DELU PLANINSKE POTI   

                                     GORSKOG   KOTARA – VELIKA  KAPELA !         
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