
 

PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO   

VARSTVO  

CELJE 

      

 

ODSEK ZA POHODNIŠTVO,  IPAVČEVA 18, 3000 CELJE 
Sekcija PIRAMIDA MARIBOR-PTUJ 

 

HAHLIĆI (1097m) ČEZ MUDNO DOL  IN VIDALJ(1184m) 

nedelja, 11. SEPTEMBER 2011 
 

Ob 3,00 se bomo zbrali na ŽP Ptuj, ob 3,30 na parkirišču pred Mercator centrom na Tržaški 

cesti 14 v Mariboru. Sledi vožnja v smeri Celja,Žalca,Ljubljane, Rijeke do Podkilavca,kjer 

zapustimo avtobus. 

 

 Povzpeli se bomo do planinskega doma Hahlići čez Mudno dol,kar je posebna atrakcija, saj 

vodi po veličastnem kanjonu, ki je globoko vsekan v planino.  

Čeprav je vzpon naporen, ga je vredno doživeti, predvsem zaradi divje, neokrnjene narave, 

bogastva naravnih oblik in divjih koz, svinj, jelenov…Naša  pot najprej vodi ravno čez 

travnik, kjer se bomo na razpotju razdelili v dve skupini. Prva skupina bo nadaljevala po 

poti,ki  se postopoma zožuje in prehaja v Mudno dol, kjer se visoke stene vse bolj približujejo 

ena drugi, a suho korito potoka Sušica postaja vse bolj divje. Tukaj nas čakajo železne 

stopnice, nato še  lestev in nekaj klinov za premagovanje težav. Opazujemo kamnita 

korita,lonce,ki jih je izdolbla voda. 

Čez ozek kanjon med stenami se povzpnemo na livado, obkroženo s stoletnimi bukvami. 

Čaka nas le še malo višinske razlike na  vrh Vidalj, s katerega se spustimo do planinske koče. 

Druga skupina pa bo po lažji poti dosegla Hahliće in se s prvo skupino vrnila v dolino. 

 

Hahlići s svojim najvišjim vrhom Obručom (Grobničke Alpe) spadajo med planine Riječkega 

zaledja in pripadajo Hrvaškemu primorju ter se nahajajo na robu Gorskega kotarja. Večina 

vrhov je meja, tako ,da ena stran pripada Gorskemu kotarju, a druga Hrvaškemu primorju. 

Posebnost je odličen vidik na morje, kvarnersko otočje, vse tja do Učke. 

 

Po okrepčilu nas čaka le še pot navzdol,vendar po odprti poti, večinoma po kolovozu, kar bo 

trajalo cca 2 uri. 

 

Seveda se po takšnem dnevu in v bližini morja prileže kopanje, zato se bomo ustavili še na 

bližnji plaži, kjer  bo tudi mogoče dobiti kavico, seveda,če nam bo vse to vreme dopuščalo. 

 

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

 

PRISPEVEK PO UDELEŽENCU:  33,00 evrov (vključeno: vožnja, cestnine in enolončnica) 

 

 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 

 



OBVEZNA ČELADA ZARADI PADAJOČEGA KAMENJA ZA VSE,KI GREDO ČEZ 

MUDNO DOL 

Malico in pijačo( dovolj tekočine- na poti ni vode) iz nahrbtnika, možno pa je  kupiti  tudi v 

koči.  Priporočamo primerno topla oblačila, kapo in rokavice, vetrovko ter rezervno oblačilo, 

zaščito proti dežju,dobro planinsko obutev, zložljive pohodne palice, zaščito pred soncem, 

kopalke in brisačo. S seboj pa naj bo vedno tudi planinska izkaznica s plačano članarino za 

tekoče leto, zdravstvena izkaznica in OBVEZNO OSEBNI DOKUMENT za prestop meje, ter 

kakšno KUNO za priboljšek. 

 

 

ODHOD: ob 3.00  iz Ptuja – železniška postaja 

                ob 3,30 uri iz Maribora – Mercator center, Tržaška 14 

                0b 4,15 uri Celje 

                ob4,30 Žalec 

                ob 5,15 Ljubljana 

                

Hoja: predvidoma 6 ur 

         

Težavnost: 1. skupina: kratek  del poti je zahteven (lestev, kamenje), ostalo nezahtevna 

                   2. skupina: lahka nezahtevna pot 

Višinska razlika poti: cca 700m 

Povratek: v  večernih urah  (cca 22 -23 ure) 

Vodniki: Jadranka Furjan, Branko Dokl, Izidor Furjan, Franja Ferk  

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

ROK PRIJAVE : ČIMPREJ, NAJKASNEJE DO 5.9.2011 
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