
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI GALICIJA 

in ŽALEC 
 

 

vabita na pohod po Poti miru 
 

BRESTOVICA pri KOMNU – GRMADA 
 

V SOBOTO, 9. aprila 2016 
 

Odhod avtobusa: ob   5.30  uri izpred podružnične OŠ na Trju  

                               ob   5.45  uri izpred pisarne PD Žalec 
Cena prevoza:  

30 EUR (do 20 udeležencev); 25 EUR (več kot 20 udeležencev); 20 EUR (več kot 30 udeležencev) 
 

Vožnji mimo Ljubljane in naprej po primorski avtocesti mimo Sežane skozi Italijo do parkirišča v naselju 

Brestovica pri Komnu (v Doljni Brestovici).  

Po ogledu informacijske table in pripravi se bomo odpravili proti Gornji Brestovica, najprej ob glavni cesti 

nato po kolovozu do cerkvice svete Anastazije. Po kolovozu nadaljujemo proti jugu, mimo vhoda v kaverno 

Moritz do nekdanje obmejne stražnice jugoslovanske vojske. Tukaj pridemo čisto do državne meje, ki ji nato 

sledimo proti vrhu Grmade proti Grofovi jami. 

Malo pred Grofovo jamo bomo prešli v Italijo in se bomo po eni od mnogih pohodnih poti sprehodili mimo 

ostankov jarkov in kavern dokler se ne bomo znašli na najvišji točki, vrhu Grmada (324 m). 

Z vrha se bomo vrnili nazaj do točke prehoda državne meje in si ogledali vhode v Grofovo jamo. Nato hoja 

po grebenu s katerega je ob primernem vremenu lep razgled proti severu, vse do zasneženih vršacev. 

Sledi spust in povratek v Brestovico do prevoza. 

Pri poti nazaj glede na čas in voljo še postanek in sprehod ob obali. 

 

Čas hoje: okoli 5 h (možnost krajše poti – brez dela poti v Italiji se pot skrajša za 2 uri, na ostalo skupino se 

čaka pri Grofovi jami). Še dodatna ura do dve hoje ob obali če se bomo tako dogovorili. 

Povratek je predviden med 19. in 20. uro. 
 

V primeru premalo prijavljenih za avtobusni prevoz bomo izlet izvedli z osebnimi vozili. 

Izlet odpade/se prestavi samo v primeru slabega vremena! 
 

Oprema: Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice, naglavna svetilka, hrana in pijača iz nahrbtnika, 

rezervna oblačila in zaščita pred sončnimi žarki in dežjem, dokumenti (osebna izkaznica ali potni list - 

zaradi prehoda v Italijo). 

 

Na poti ni planinskih domov ali gostinskih objektov, tako da je oskrba povsem iz nahrbtnika.  
 

 

Prijavite se lahko do srede, 6. aprila 2016, oziroma do zapolnitve sedežev na avtobusu. 
 

Za PD Galicija: 041 666 465  Igor Senič 

Za PD Žalec: 041 460 716  Matjaž Žohar (vsak dan po 19. uri zvečer),  

e-mail: matjaz.zohar@gmail.com) 
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