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

 

                IZLET V NEZNANO 
     sobota, 5. 5. 2012 

      

 
 

 

Ob 6.30 odhod avtobusa iz Železniške postaje Ptuj in ob 7,00 uri iz Maribora-parkirišče pred 

starim Mercator centrom na Tržaški cesti 14. Sledi vožnja proti izhodišču, kjer bomo pričeli 

naš pohod. 

 

Ne preveč naporna pot nas bo vodila med hišami in vikendi,mimo vinogradov, tudi po gozdni 

poti bomo hodili, le streljaj od sosednje države. 

Po prvem lažjem vzponu, cca 20 minutah hoje, nas bo pozdravil domačin s čajem in še čim 

domačim. Pustimo se presenetiti. Nadaljevali bomo  po ravnini, zavili v gozd, malo dol in 

malo gor, si ogledali tudi kakšno umetniško delo in še in še…presenečenj. 

 

Ker je to izlet v neznano, prosim,da ob vstopu na avtobus oddate odgovore na vprašanja, ne 

pozabite pa napisati imena in priimka. Na koncu pohoda bodo trije pravilni odgovori tudi 

nagrajeni.  

 

VPRAŠANJE: 

1.) po katerem  področju naše dežele bo potekal naš pohod 

2.) blizu katere sosednje države bomo hodili 

3.) s katero panogo kmetijstva se največ ukvarjajo na tem področju 

 

Pot je primerna za vse starostne skupine, za vse ljudi dobre volje. 

Hrana in pijača iz nahrbtnika, možnost tudi ob poti. 

 

 

PRISPEVEK PO UDELEŽENCU:  15,00 evrov 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 

 

Priporočamo primerna oblačila (glede na vremenske razmere), dobro planinsko obutev,  

vetrovko ter rezervno oblačilo, zaščito proti dežju,  zložljive pohodne palice.  



S seboj pa naj bo vedno tudi planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto, 

zdravstvena izkaznica in osebni dokument. 

 

ODHOD: ob 6,30 uri iz Železniške postaje Ptuj 

 

                Ob 7,00 uri iz Maribora-Mercator center, Tržaška 14 

          

                

          

Hoja: predvidoma: 4- 5 ur oz. po želji 

        

Težavnost: lahka nezahtevna pot 

Višinska razlika : malo dol, malo gor itd. 

Najvišji hribček :350m 

 

 

Povratek:  ob cca 20 uri 

Izlet vodi vodnik: Jadranka Furjan s sovodniki: 

Branko Dokl, Izidor Furjan, Franja Ferk  

Prijave zbirata:  Jadranka Furjan –  041 257 157  ali 02/ 751 24 91 

             email.: jadranka.furjan@gmail.com 

                   Franja Ferk – 051 320 988; email: franja.ferk@gmail.com 

 

ROK PRIJAVE : ČIMPREJ OZ. DO ZASEDENOSTI AVTOBUSA. 
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