
 

 

 

 

V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2016 OB 7.00 URI NA GLAZIJI 

 

Planinsko društvo Polom Kostanjevica na Krki nas vabi po čebularski 

poti - skozi Krakovski gozd iz Kostanjevice na Krki do Rake. 

 

Dobimo se na že znanih avtobusnih postajališčih in ob 7.00 uri na AP 

Glazija, ob 7.10 uri na AP v Žalcu, od koder se odpeljemo proti 

Krškemu in naprej  do Kostanjevice na Krki. Ob 9.00 uri se začne 

organiziran pohod izpred gostilne Žolnir. Del poti bomo hodili po 

Ressljevi  poti, ki je dobila ime po Josefu Resslu, avtorju številnih 

iznajdb (stiskalnica za grozdje, oljke,  ladijski vijak…). 

Pot nas popelje proti Krakovskemu poplavnemu gozdu.To področje je 

naravni rezervat, ki obsega v osrčju gozda 40 ha površine in je med 

rekami Sotlo, Savo in Krko. Posebno ob deževnih mesecih je večina 

gozda, ki ga namakajo potoki izpod Velikega Trna in Rake, zaradi 

stoječe vode in blata tako rekoč neprehoden. V njem prevladuje hrast- 

dob, katerega so v prejšnjem stoletju uporabljali za jambore.  V gozdu 

živijo že skoraj iztrebljene ptičje vrste, različne rastline in cvetje. V 

osrčju gozda dosežejo drevesa tudi do 40 metrov višine in nimajo 

zanemarljive debelin. 

Pot nadaljujemo preko avtoceste skozi vasi do naselja Rake, 265 mnv, 

kjer nas bo čakal avtobus. 

 

Po zanimivi dolenjski turi vas bosta vodila PLV FRANJO KUNEJ in 

JANEZ OMAN. Primerna je za vse starostne skupine in jo bomo 

zmogli prehoditi v dobrih štirih ali petih urah. Prireditelji nas bodo 

prijetno presenetili z  okrepčili na poti in okusno mineštro na koncu 

pohoda. 

Informacije in prijave o turi sprejemata na telefonski številki 031 706 

509 – FRANJO in  041 494 530 – Janez. Na avtobusu  pa plačate 

17.- € za avtobusni prevoz. V kolikor prispevate organizatorju 6.- €, je 

v to  ceno vključena topla malica z dodatki pri zidanicah. 

 

            SREČNO IN DOBRO POČUTJE PO DOLENJSKI ! 
 


