
                                    

V NEDELJO, 4. OKTOBRA 2015, OB 7.00 URI NA GLAZIJI 

PD ZZV Celje vas vabi v jesenskem času na nekoliko pozabljene in po krivici 

zapostavljene  Haloze. Tukaj se je čas ustavil, vendar ne za domačine, ki so 

širokega srce,  z dobro vinsko kapljici, neokrnjeno naravo in dobro domačo 

hrano.  

Dobimo se že na znanih AP in se odpeljemo skozi Šentjur, Rogaško Slatino, 

Rogatec do Žetal. Tukaj zapustimo avtobus in se v spremstvu domačega 

planinskega vodnika odpravimo za dobre tri ure hoda na Rogačko goro, ali tudi 

Rogaško goro, bolj znano ime pa je Donačka gora s tremi vrhovi ( več o njeni 

zgodovini boste slišali na avtobusu). Po krajšem počitku nas bo domači vodnik 

vodil po ne označeni poti  med vinogradi, po gričih in dolinca, po jasah, 

travnikih in po gozdovih  do vinogradništva Planjšek. Iz Donačke gore do 

kmečkega turizma bomo potrebovali slabi dve uri.Tukaj nas čaka prijetno 

presenečenje. Ne mislim vam opisovati vseh dobrot, ki jih ponuja prijazna 

domačija, saj se boste sami prepričali in okusili s svojimi brbončicami.  

Omeniti in pohvaliti moram tudi našega PLV Stanka Gašpariča, ki je letos 

postavil ogromen klopotec. Izdelal in postavi ga je sam  v Planjškovem 

vinogradu. Oceno njegovega klopotanja in kako uspešno preganja ptice, pa bo 

povedal gospodar, pa tudi vi, ko ga boste slišali. 

Pot je primerna za vse starostne skupine in jo bomo zmogli prehoditi v slabih 

petih urah. Za tiste, ki si želijo krajši sprehod, pa bo avtobus pripeljal do 

vinogradniške kmetije Planjšek in lahko se bodo sprehajali po stezicah med 

vinogradi  in pašniki. 

Prispevek za prevoz je 10.-€, ostalo na kmetije pa znaša 6.00€ 

Pohod bosta vodila PLV PD ZZV  Celje Stanko Gašparič in Franjo Kunej. Vse 

ininformacije in prijave sprejemata na telefonski številki :  041 862 214 - 

Stanko in 031 706 509 Franjo ali e- pošta franjokunej @gmail.com. 

VELIKO UŽITKOV OB PRISRČNEM DRUŽENJU PO PRELEPI HALOZAH! 


