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DEVINSKE STENE IN IZLIV SOČE V MORJE 

sobota, 11. februar  2012 

 
 

Ob 4,00 se bomo zbrali na ŢP Ptuj, ob 4,30 na parkirišču pred Mercator centrom na Trţaški 

cesti 14 v Mariboru. Sledi voţnja v smeri Celja,Ţalca,Ljubljane, Kozine do Sesljana,kjer 

zapustimo avtobus. 

 

V Sesljanu (70m) se bomo podali na čudovito pešpot, speljano po robu strmo se dvigajoče 

planote. Ob poti med drugim vidimo jaške in druge ostanke vojaških postojank, s katerih je 

avstrijska vojna mornarica nadzorovala promet v Trţaškem zalivu, pa tudi nemške bunkerje iz 

druge svetovne vojne.  

Pot je lahkotna, sproščujoča in razgibana, nudi številne razgledne točke,speljana med borovci, 

črnimi gabri,oljkami…nahaja se v izjemnem naravnem okolju, ki predstavlja stičišče med 

mediteransko floro in favno srednje-vzhodne Evrope. Spremljali nas bodo zanimivi kraški 

pojavi-škraplje, ţlebiči…občudujemo znamenite Devinske stene, kot se imenujejo apnenčaste 

skale, ki se previsno spuščajo do morja in so krajevna znamenitost ter spadajo v naravni 

rezervat. Simbol rezervata je črnočipkasta kuščarica, podobna martinčku. Pot imenovana 

Rilkejeva pot-po znanem praškem knjiţevniku- se konča pri Devinskem ,gradu zgrajenem na 

grebenu, s katerega se odpira očarljiv pogled na zaliv in mesto, ki je nastalo okoli 

srednjeveškega gradu, pod njim pa znamenita skala Bela gospa, o kateri kroţijo številne 

legende. Devin je pomemben zaradi gradu in mednarodne šole, ki usposablja dijake iz celega 

sveta za najboljše univerze. 

Slikovite stene,veličasten grad  so v vseh časih navdihnile ustvarjalce- knjiţevnike, slikarje, 

glasbenike in tu je nastal tudi slovenski mit o Lepi Vidi. 

Tukaj se bomo ustavili za ogled gradu (vstopnina), nato bomo našo pot nadaljevali do izvira 

reke Timave( reka Reka) , do kraja Štivan, kjer nas bo počakal avtobus. 

 

 

Zapeljali se bomo do naravnega rezervata izliva Soče (vstopnina),ki se razprostira na 2340ha 

in se sprehodili po raznolikem okolju s številnimi ţivalskimi in rastlinskimi vrstami, med 

različnimi izviri, trsjem, poplavljenimi travniki, občudovali kamaraške konje….. 

 

Med potjo si bomo seveda vzeli tudi čas za malico iz nahrbtnika. 

 

Sledi še voţnja proti domu, kamor bomo prispeli v  večernih urah.  

 

PRISPEVEK PO UDELEŢENCU:  29,00 evrov (vključeno: vodenje, voţnja, cestnine ) 

 



 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 

Malico in pijačo iz nahrbtnika. Priporočamo primerno topla oblačila, kapo in rokavice, 

vetrovko ter rezervno oblačilo, zaščito proti deţju,dobro planinsko obutev, zloţljive pohodne 

palice,(po ţelji, pot je več ali manj ravna) zaščito pred soncem. S seboj pa naj bo vedno tudi 

planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto, zdravstvena izkaznica in osebni 

dokument. 

 

 

ODHOD: ob 4.00  iz Ptuja – ţelezniška postaja 

                ob 4,30 uri iz Maribora – Mercator center, Trţaška 14 

                0b 5,15 uri Celje (na izbranih postajah) 

                Ob 5,30 Ţalec (AP Ţalec) 

                ob  6,15 Ljubljana (po dogovoru) 

                ob 8,00 Kozina (supermarket TUŠ) 

 

Hoja: predvidoma 4 ure 

         

Teţavnost:  nezahtevna lahka ,zanimiva pot 

Višinska razlika poti: skoraj ni 

Povratek: v  večernih urah  (cca 21 -22 ure) 

Vodnik: Jadranka Furjan s sovodniki: Branko Dokl, Izidor Furjan, Franja Ferk  

Prijave zbira: Jadranka Furjan 041 257 157 ali mail jadranka.furjan@gmail.com in 

                      Franja Ferk 051 320 988 ali mail franja.ferk@gmail.com 

ROK PRIJAVE : ČIMPREJ oz. DO ZASEDENOSTI  AVTOBUSA 
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