
PAKLENICA 
 

Planinsko društvo ZZV Celje vabi na dvodnevni pohod po južnem 

Velebitu, v času med 17. in 18.06.2017, z odhodom ob 03. uri z 

Glazije v Celju. Ne pozabite osebnega dokumenta! 

 

V soboto 17. 06. se bomo z avtobusom iz Celja odpeljali ob 03. uri in 

z ostalih postaj kot ponavadi. Nadaljevali bomo skozi Laško, Krško, 

Zagreb do Starega grada, kjer zavijemo v Malo Paklenico. Tukaj se 

naša pot prične.  Podali se bomo skozi kanjon Mala Paklenica, ki je 

svojevrsten in zanimiv, obdan z visokimi stenami, ki na najožjem delu 

kanjon zožijo na manj kot 10 metrov. Nadaljevali bomo do Jarolin in 

tam zavili levo proti Aniča kuku, od koder se bomo spustili v Veliko 

Paklenico. Tu si bomo ogledali še bunkerje, ki so bili zgrajeni v času 

inforbiroja.  Hrana in pijača je ta dan iz nahrbtnika. 

 

Tisti, ki ne bi želeli ali zmogli prehoditi celotne poti, si bodo ogledali 

zanimivosti, ki jim jih ponuja Mala Paklenica in se zatem z avtobusom 

odpeljali v Veliko Paklenico, kjer si bodo prav tako ogledali 

zanimivosti in vse v njej, za kar jim bo sigurno zmanjkalo časa. 

 

Prenočili bomo v Starem gradu v štiri in pet posteljnih apartmajih, kjer 

si boste lahko pripravili večerjo tisti, ki ne boste želeli okusiti morskih 

dobrot v gostilni pri Dinku ali po želji kje drugje. 

 

V nedeljo 18.06 se bomo v raziskovanje in pristope delov južnega 

Velebita odpravili z džipi. S safarijem vam želimo omogočiti čim več 

ogledov naravnih znamenitosti in danosti, ter prečudovitih razgledov, 

ki nam jih pokrajina ponuja. Hoje bo ta dan okoli uro, v nahrbtniku pa  

rabite kakšno brezalkoholno pijačo in piškot. Vino,  voda in hrana je 

všteta v ceno safarija. 

  

Po končanem safariju se bomo z avtobusom odpeljali proti Celju, 

kamor bomo prispeli predvidoma do 22. ure. 

 



 

Strošek dvodnevnega pohoda znaša  45 € in zajema stroške prevoza s 

cestninami in dnevnico voznika, poravnate ga na avtobusu. Nočitev  

12 €, vstop v naravni park 50 Kun in safari 50 € pa boste na Hrvaškem 

poravnali sami. Izračun pohoda je narejen za 30 udeležencev, v 

nasprotnem primeru si pridržujemo pravico do spremembe cene ali 

odpovedi ture.  

 

Turo bosta vodila VPZS  

Vladko KORŽE - tel. 041 465 355, e-pošta: vladko.korze@gmail.com 

in Franjo KUNEJ - tel. 031 706 509, e-pošta franjokunej@gmail.com,  

ki sta vam na razpolago za dodatne informacije. S prijavami ne 

odlašajte, zaradi še potrebnih aktivnosti organizatorja, pričakujemo pa 

korektnost v primeru odpovedi. 

 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih 

sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi, da je seznanjen 

z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano 

članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in 

mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 
 

 

Z VAMI ŽELIMO PREŽIVETI LEP IN NEPOZABEN VIKEND! 
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