
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI  ŽALEC 

in GALICIJA 
 

 

VABIMO VAS NA POHOD 

»SKRIVNOSTNI GORNJI TOK DRAGONJE« 

 
Pohod bo v soboto 8. aprila 2017. Odhod avtobusa POŠ Trje ob 7:00, PD Žalec 7:15. 

Peljali se bomo do naselja Poletiči v slovenski Istri. Pot nas bo vodila navzdol do nastanka reke 

Dragonje in nato ob njej vse do Škrlin, od tam pa malo navzgor do naselja Koštabona. Start bo 

na višini cca 350 mnm, nato se bomo spuščali do najnižje točke 80 mnm ter se nato povzpeli do 

Koštabone 250 mnm. Pot bo dolga cca 15 km, hodili bomo pretežno navzdol, vzpon do 

Koštabone pelje po položni makadamski cesti. Po cca 5 urah umirjene hoje s postanki za oglede 

in malico pri starih mlinih nas bo čakal avtobus v Koštaboni. 

 
Zakaj »skrivnostna Dragonja«. Gornji del Dragonje, ki ga bomo obiskali je zaščiteno in 

zavarovano območje. Dragonja nima svojega izvira, nastane pa z zlitjem dveh potočkov, ki 

prihajata iz jugozahoda in juga dolinic pod naseljem Poletiči. Območje ni naseljeno. Dragonja je 

v Sloveniji najbolj v naravni podobi ohranjena reka. Zaradi varovanja pred preveč množičnimi 

obiski poti niso markirane. Planirano pot sem lahko spoznal samo z raziskovanjem, pogovori z 

okoliškimi krajani ter iskanjem in beleženjem prehojenega z GPS. V obdobju antičnega Rima pa 

je potekala po tej dolini pomembna trgovska pot, ki jo je varovala utrdba na mestu sedanje vasi 

Koštabona (Castrum Bonae). Celotna rečna struga je dolga le 27,6 km, mi bomo prehodili 

zgornjo polovico najlepšega dela. Pred več desetletji je bila doline Dragonje še obdelana, sedaj 

pa je zelo zarasla in je res prvobitna. Vidne so  še sledi nekdanjega kmetovanja in skoraj 

povsem zarasle in sedaj neprehodne poti. Med pohodom bomo morali večkrat prečkati strugo. 

Nivo vode ni stalen in je odvisen od količine dežja v predhodnih dneh. Udeleženci morate imeti 

dobre vodoodporne pohodne čevlje, na avtobusu pa za rezervo dodatno obuvalo in nogavice za 

eventualno zamenjavo po pohodu. Pohod bomo končali na Koštaboni, ki ima dobro ohranjeno 

vaško arhitekturo in tlorisom vasi v obliki elipse. 

 

Med pohodom ne bo nobene možnosti za hrano in pijačo, zato imejte vse s seboj. 
 

Po pohodu se bomo prepeljali na izletniško kmetijo »Lukač«  na Montinjanu blizu Kopra, 

kjer bomo imeli skromno popoldansko kosilo in poskusili domači refošk kmetije Lukač. Cena 

avtobusa je 15 € in cena kosila 10€. 

 

PRIJAVE SPREJEMAM DO ZASEDBE AVTOBUSA oz. najkasneje do 3.4.2017 na 

mail podpecan105@gmail.com ali na tel. 041 662 883. 

 
Vljudno vabljeni! 

   Janez Podpečan 
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