
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI GALICIJA 

in ŽALEC 
 

 

                                                                                    Vabimo na pohod 

 Po poti sedmih slapov Hrvaške Istre   
 

vodnik Ivo Lindič PD Galicija 

V SOBOTO,  26.3.2022 
 
 Odhod z osebnimi avtomobili, vsak udeleženec si pred odhodom 
 sam uredi prevoz.  
 –  ob 6:00 uri izpred podružnične OŠ Trje 
 –  ob 6:15 uri izpred pisarne PD Žalec 
V primeru slabega vremena pohod prestavimo na kasnejši datum. 
 
Pot večinoma poteka ob toku reke Mirne in Drage in ob sedmih privlačnih slapovih, medtem ko v prvem delu 
poteka po urejeni poti od Buzeta, ki jo uporabljajo za rekreacijo domačini. Prvi slap, do katerega pridemo je 
Zagon,  visok 5 metrov, tolmun, ki se polni z vodo, pa je širok kar 24,4 metra. Ko se prvi vtisi umirijo, vas čaka 
drugi slap, nekoliko višji. Slap Bačva, visok 8,8 metra in širok 5,8 metra, ustvarja tolmun, nekoliko manjši od 
prvega, širokega 12,1 metra. Tu so tudi vhodi v rudniške jaške. Manj znano je, kako so sredi 19. stoletja na 
Buzetu iz rudnikov pod Selcami kopali premog. Dela v teh premogovnikih so se začela leta 1854 in so zaradi 
majhne količine premoga trajala kratek čas, le nekaj mesecev. Za zaustavitev del je verjetno odločala 
oddaljenost lokacije in slaba cestna povezava. Sledi največja atrakcija na poti Slap Vela Peć visok kar 26,5 
metra in širok 5,6. Tu je pravi kraj za počitek s fotografiranjem in občudovanjem tega velikana reke Mirne. V 
nadaljevanju poti vas čaka slap Mala peć, visok 4 metre in širok 3 metre. Prava atrakcija ob vodi sledi naprej, 
ko prispemo do Slapu Kotli, višina 12 in širina 7 metrov. Na tem območju je ohranjen stari mlin, ki ponuja 
pogled na jezera in slapove, tu je tudi obnovljena vas Kotle. Pot od slikovitih Kotli se nadaljuje do 
slapa Zelenščak. s svojo višino 7,9 in širino 2,5 metra ustvari 16 metrov širok tolmun  Nadaljujemo do 
zadnjega slapa Grjok, visokega 8,2 metra, katerega jezero je široko 35,4 metra in globoko 6,1 metra.  

Razdalja: 15,8km 
Vzpon: 440m 
Čas hoje: 5 h. Povratek je predviden med 18. in 19. uro. 
Za udeležbo na pohodu je potreben PCT pogoj zaradi prestopa državne meje. 
Oprema: Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice in rezervna oblačila. S seboj 
vzemite dovolj hrane in pijače.Obvezna zaščita proti soncu in morebitnimi plohami. 
 
Strošek prevoza: z vozniki se bomo dogovorili za povrnitev stroškov, predvideno v višini 
20€/na osebo, oziroma po dogovoru z vozniki. 
Prijavite se lahko do četrtka 24. marca 2022 vsak dan od 19.00  -  20.00 
 
041 781185 Ivo Lindič - PD Galicija 


