
PD ZZV CELJE VABI NA 

    KRASJI VRH - 1773 m        

V NEDELJO, 21. MAJA, 2017 OB 6.00 URI  
 

vabljeni vsi ljubitelji sredogorja na lepo in lažjo planinsko turo na Krasji vrh. 

 

Avtobus bo iz Glazije v Celju odpeljal ob 06. uri, z ostalih postajališč kot 

običajno. Pot bomo nadaljevali mimo Ljubljane in Logatca, Mosta na Soči, 

Tolmina, Kobarida in se ustavili na parkirišču v Drežniških Ravnah. Od tu bomo 

nadaljevali peš proti planini Zapleč in levo naprej proti Kobilnici. Tu se nam bo 

že razprostrl lep razgled na Bovško in Kobariško kotlino in seveda na okoliške 

gore. Od tu se še grebensko povzpnemo na sam vrh, od koder uživamo ob lepih 

razgledih. Za pristop na vrh bomo hodili po lahki označeni poti, premagali bomo 

okoli 950 višinskih metrov in za to porabili okoli štiri ure zmerne hoje. Vračamo 

se v smeri pristopa. Za tiste, ki poti ne bi zmogli prehoditi v celoti bo na 

primeren način poskrbljeno, saj se vračamo po isti poti. 

 

Udeleženci pohoda morajo imeti primerno planinsko obutev in oblačila 

primerna vremenskim razmeram. Priporočamo pohodne palice. Hrana in pijača 

je iz nahrbtnika. 

 

Na avtobusu boste poravnali strošek pohoda 20 € . 

 

Pohod bosta vodila VPZS  

Vladko KORŽE, tel. 041 465 355, meil: vladko.korze@gmail.com in  

Slavko KLANJŠEK, tel. 031 654 760,  
meil: slavko.klanjsek@gmail.com,  
ki sta vam na razpolago za dodatne informacije in prijave. 
 

Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridružuje 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. 

                                               

NARAVA JE VSE LEPŠA IN KAR SAMA VABI, DA SI JO 

OGLEDAMO, SEVEDA SKUPAJ BO LEPŠE! 
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