
  STARI TABOR 
   

 

V NEDELJO, 19. FEBRUARJA 2023, ob 6.00 uri na GLAZIJI 

 

Prisrčno vabljeni po slovenskem Krasu,  od naselja Povir na vrh 

Starega tabora, do jame Vilenica in naprej do Lipice. 
Posebni avtobus bo odpeljal iz Slovenskih Konjic ob 5.15 uri, mimo Vojnika, 

Spodnje Hudinje, Nove vasi do Glazije, kjer bo ob 6.00 uri, iz Žalca pa ob 7.10 

uri. Odpeljemo se po AC do Divače ter krenemo po regionalni cesti v Povir (401 

m), kjer pričnemo naš pohod. 

Pot nas pripelje na Stari tabor (603 m), kjer je naš prvi postanek. Na njem so 

razvaline gradišča in tabora, v katerem so se ljudje skrivali pred Turki in 

drugimi napadalci. Na severu so prepadne stene, od koder je  zelo lep razgled 

proti celotni severni strani.  

Nadaljujemo do jame Vilenice. Njeni rovi so razprostranjeni v dveh ali treh 

nadstropjih od 50 do 150 metrov pod površino, ki so večinoma  polni čudovitega 

kapniškega okrasja raznih oblik in je ogled resnično pravi užitek za obiskovalce. 

Za turiste je bila odprta že od leta 1633. Možen bo tudi ogled jame po 

predhodnem dogovoru. Zato prosimo, da ob prijavi navedete, ali jo želite 

obiskati. Cena vstopnice je 12 €; nad 20 oseb pa 10 €. 

Od Jamarskega doma gremo proti Lipici, kjer nas bo čakal avtobus. Še prej pa se 

spustimo v Dolino Marije Lurške. To je v samoto gozda v Krkavcah 

odmaknjena vrtača, kjer nas bo prevzela tišina. Kapelica je vklesana v živo skalo 

v votlini, oziroma pod zemljo s katero so povezane vrtače kot plitve površinske 

jame. Za to bomo porabili 0.30h. 

Seveda je pa Lipica in njena kobilarna slovenski ponos in zibelka belih konj že 

od leta 1580. 

 

Z pot bomo porabili do 4 ure lahke hoje. 

Za pohod potrebujemo obutev in oblačila primerno zimskemu času. Na avtobusu 

priporočamo zaščitne maske.  

Prijavnina za lastne stroške znaša 20.00 €, sporočite, če želite račun.                     

Pohod vodijo vodniki PD ZZV Celje. 

Organizator pohoda in prijave zbira:  

FRANJA - tel.št. 051 320 988 ali e-mail: franja.ferk@gmail.com. 
 

 

PRISRČNO VABLJENI! 



 


