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VABIJO 

na 
 

POHOD OD ČEŠNJE DO ČEŠNJE 
 

v nedeljo 12. junij 2011 
               

7. Pohod od češnje do češnje poteka po turistični peš poti, ki se imenuje Kozanka . Kozanka je 
star sorta češenj, ki je bila včasih prisotna v Brdih.  

Začetek in konec poti je kot običajno pri Vinski kleti na Dobrovem. Pot nas vodi skozi breskove 
nasade in po krajšem vzponu se dvignemo na vzpetino z imenom Na vrhu, s katere se nam 
odpira zanimiv razgled na dobršen del Brd. Mimo vinogradov nadaljujemo proti Medani. Skozi 
vas se na drugi strani spustimo v dolino potoka Donank. Po prečkanju ceste Dobrovo-Vipolže 
gremo proti Kozani.  Na slemensko cest proti Kozani se vzpnemo v zaselku Fabrika in gremo 
naprej po cesti. Desno se nam odpre pogled na vasi Gornje in Dolnje Cerovo. Vasi sta dobili 
ime po hrastu Ceru. V Dolnjem Cerovem je znana cerkvica, ki je okrog in okrog opasana z 
verigami. Vrh cerkvenega zvonika v Kozani je oblikoval arhitekt Jože Plečnik. Skozi center vasi 
pot nadaljujemo v smeri Biljane. Odpira se nam pogled na Korado, ki s severa omejuje Goriška 
Brda in na Julijske Alpe v ozadju. Lahko pa vidimo tudi večje nasade oljk, ki se od ostalega 
drevja razlikujejo po sivo-zeleni barvi. Po krajšem prečenju doline potoka Končnar in po lažjem 
vzponu smo že v Biljani. Počasi se bližamo cilju našega pohoda. Mimo Dobrovega se spustimo 
v dolino potoka Reke in se vrnemo k Vinski kleti. 

Izlet bomo zaključili v vasi Šmartno, kjer bomo deležni degustacije vin, možno ga bo tudi 
kupiti, prav tako pa bomo na tem mestu lahko kupili tudi češnje. 

ČAS HOJE:  do 4 ure, lahka pot ( približno 10 km) 
OPREMA: primerna obutev, zaščita proti soncu 
HRANA: na koncu pohoda nas čaka topel obrok, v nahrbtniku zadostno količino brezalkoholne 
pijače  
DATUM PRIJAVE:  do sobota 4.6.2011 ( zaradi zagotovitve paketa) 
ODHODI: Celje parkirišče Nova vas 5:00, AP Petrovče 5:10, Zabukovica 5:20, AP Griže 5:25, AP 
Žalec 5:30, Šmartno ob Paki 6:00 in Rečica ob Savinji 6:30. 
CENA:  25 €  ( 45 udeležencev) cena zajem prevoz in paket, ki vsebuje topel obrok, osvežilna 
pijača na poti, majico, češnje, steklenica Rebule ( 15 € prevoz, 10 € paket ). 
PRIJAVE: do vključno 4.junij 2011 na telefon 041 338 494 Alenka 


