
 

PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO   

VARSTVO  

CELJE 

      

 

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

 

                 VINCEKOV POHOD 
     nedelja, 22. 01. 2012 

      

 
 

 

Ob 6.00 odhod avtobusa iz Maribora-parkirišče pred starim Mercator centrom na Tržaški cesti 

14 in ob 6,30 iz Železniške postaje Ptuj. Sledi vožnja proti Ljutomeru in mejnemu prehodu 

Razkrižje do Toplic Sv.Martin, kjer je začetek pohoda. 

 

 

Preobujemo se, vplačamo prispevek v višini 30 kun,ki ga pobira organizator za kontrolni 

kartonček, simbolično darilce in napitek na poti, se malo okrepčamo z dobrotami, ki nam jih 

že na začetku pohoda ponuja organizator in nato  nadaljujemo našo pot peš.  

Odpravimo se v smeri Jurovčaka,  se povzpnemo na Kapelščak, sledi spust do vinograda, kjer 

je prikazan obred rezanja in žegnanja vinske trte.  

 

 

Po ogledu in krajšem počitku nadaljujemo pot na vrh Belog brega oz. oddajnika, kjer bomo 

lahko tudi uživali ob zvokih medžimurske glasbe in si privoščili kakšen priboljšek. 

Sledi spust do vaškega ribnika oz. do ceste, kjer nas bo pričakal avtobus, ki nas bo zapeljal na 

zaključek pohoda v Mursko središče. Zaplesali bomo ob zvokih domače glasbe in se 

najkasneje ob 19, 30 uri napotili proti domu. 

 

 

Petnajst kilometrov dolgo pot bomo skrajšali za del hoje čez polje, kjer običajno brije mrzel 

veter.  Pot je primerna za vse starostne skupine. 

 

 

Pijača in malica iz nahrbtnika, sicer pa bo možnost kupiti dobrote med potjo in toplo malico 

na zaključku pohoda. 

 

 

 

PRISPEVEK PO UDELEŽENCU:  15,00 evrov 

 



Kaj potrebujemo za pohod? 

 

Priporočamo primerno topla oblačila (glede na vremenske razmere), dobra planinska obutev, 

kapa in rokavice, 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  NE POZABITE NA OSEBNI DOKUMENT za prestop meje, 

kakšno KUNO,predvsem pa obilo dobre volje. 

 

ODHOD:  

                ob 6.00 uri iz Maribora -  Mercator center, Tržaška 14 

                ob 6,30 uri iz Ptuja –Železniška postaja                

Hoja: predvidoma: 4- 5 ur  

         

Težavnost: lahka nezahtevna pot 

Višinska razlika 600m 

Najvišji hribček 350m 

 

 

Povratek: v  večernih urah  (cca 21 uri) 

Izlet vodi vodnik: Branko Dokl s sovodniki: 

Jadranka Furjan, 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. 

                                                 

 

PLANINAR AK« OĆEŠ  BITI 

RUJNO VINCE MORAŠ PITI 

VODU ČUVAT PAK ZA NOGE PRAT. 

 

HEJ,HAJ,PLANINARI SMO MI 

TAKVE KLAPE JOŠ NA SVETI NI 

KUD IDEMO TUD PJEVAMO 

CJELI SVET ZABAVLJAMO……… 

 

    (IZ VINCEKOVE PJESMARICE) 
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