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Ob 4,00 se bomo zbrali na ŽP Ptuj, ob 4,30 na parkirišču pred Mercator centrom na Tržaški 

cesti 14 v Mariboru. Sledi vožnja v smeri Celja,Žalca,Ljubljane, Kozine do Socerba,kjer 

zapustimo avtobus. 

 

Od Socerba( 390m) se bomo podali na čudovito pešpot, speljano po robu  planote na  Kras, 

kjer je tudi vpisna knjiga. Ob poti med drugim vidimo jaške in druge ostanke vojaških 

postojank.  

Pot je lahkotna, sproščujoča in razgibana, nudi številne razgledne točke,speljana med borovci, 

črnimi gabri,…nahaja se v izjemnem naravnem okolju. Spremljali nas bodo zanimivi kraški 

pojavi-škraplje, žlebiči…«povzpeli » se bomo na vrh Griže (445m), ter se čez Mali Kras 

spustili v Botač. Čaka nas manjši vzpon do cerkvice Marija Božja na Pečeh, kjer bomo 

naredili manjši počitek. 

 

Nadaljevali bomo po dolini Glinščice do Rif. Premuda, kjer bo daljši postanek. Sledi le še cca 

15 minut hoje do Boljunca, kjer nas bo čakal avtobus. 

 

Med potjo si bomo seveda vzeli tudi čas za malico iz nahrbtnika, možnost pa je tudi v koči 

Premuda. 

 

Sledi še vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v  večernih urah.  

 

STROŠEK PO UDELEŽENCU:  31,00 evrov  

 

 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 

Malico in pijačo iz nahrbtnika. Priporočamo primerno topla oblačila, kapo in rokavice, 

vetrovko ter rezervno oblačilo, zaščito proti dežju,dobro planinsko obutev, zložljive pohodne 

palice, zaščito pred soncem. S seboj pa naj bo vedno tudi planinska izkaznica s plačano 

članarino za tekoče leto, zdravstvena izkaznica in osebni dokument. 

 

 

ODHOD: ob 4.00  iz Ptuja – železniška postaja 

                ob 4,30 uri iz Maribora – Mercator center, Tržaška 14 

                0b 5,15 uri Celje (na izbranih postajah) 



                Ob 5,30 Žalec (AP Žalec) 

                ob  6,15 Ljubljana (po dogovoru) 

                ob 8,00 Kozina (supermarket TUŠ) 

 

Hoja: predvidoma 4 ure 

         

Težavnost:  nezahtevna ,lahka ,zanimiva pot 

Višinska razlika poti: skoraj ni, več lahnega spusta 

Povratek: v  večernih urah  (cca 21 -22 ure) 

Vodnik: Jadranka Furjan s sovodniki: Branko Dokl, Izidor Furjan, Franja Ferk  

Prijave zbira: Jadranka Furjan 041 257 157 ali mail jadranka.furjan@gmail.com in 

                      Franja Ferk 051 320 988 ali mail franja.ferk@gmail.com 

ROK PRIJAVE : ČIMPREJ oz. DO ZASEDENOSTI  AVTOBUSA 
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