
 

 
 

VRANSKO – ČRETA (990 m) - BRASLOVČE 

 
SOBOTA, 14. novembra 2015 

 
Čreta pri Kokarjah je vrh v grebenu, ki povezuje Dobroveljsko planoto na vzhodu z Menino planino na zahodu in tako 

ločuje Vransko od Zgornje Savinjske doline. Na gozdnato - travnatem slemenu stojita dve kmetiji, dve cerkvi in Dom 

na Čreti, ki je edina planinska koča na Dobroveljski planoti. Z vrha je lep razgled na Nazarje, Mozirje in okoliške 

hribe ter Kamniške Alpe v ozadju.  

 

ODHOD: Na parkirišču pri Tušu ob 7.00 uri. Peljali se bomo mimo Krškega, Celja do  Vranskega. 

 

TURA:  Iz Vranskega se bomo peš odpravili do zaselka Briše in nadaljevali v gozd. Po stezi in lestvi čez 

brv preko potoka v soteski Žlajfa nam bo voda, ki pada čez skalne skoke popestrila pot. 

Nadaljevali bomo do zaselka Prilope, do kmetije Podpečan. Po krajšem počitku in razgledu bomo 

pot nadaljevali skozi smrekov gozd, zadnji del pa še po širokem kolovozu. Po malici in daljšem 

počitku v Domu na Čreti se bomo povzpeli do cerkve sv. Matere Božje, nato pa nas čaka spust 

mimo samotnih kmetij do gradu Žovnek in naprej v Braslovče. Hoje bo za 5 ur. 

 

POVRATEK: V Novo mesto se bomo vrnili do 18.00 ure. 

 

OPREMA: Obujte visoke planinske čevlje, oblecite primerna oblačila glede na vremensko napoved. Za  

malico vzemite tisto, kar imate najraje. Priporočam tudi pohodne palice.   

 

HRANA: Malica in pijača iz nahrbtnika, topel obrok in pijačo boste lahko dobili tudi v Domu na Čreti. 

 

CENA:   Otroci 10 €,  

odrasli 13 €. 

Za družine priznamo družinski popust. 

 

PRIJAVE: Z izpolnjeno prijavnico in denarjem najkasneje do četrtka 12. 11. 2015 pri mentorici na šoli 

učiteljici Dušanki Gazvoda (1. A) 

 

VODENJE: Pohod bosta vodila Diana in Gric z vodniki PZS pri PD Krka Novo mesto. 

 

Za PD Krka Novo mesto pripravila Diana(031 612 989);  

vir: Planinski vodnik Kamniško-Savinjske Alpe (Habjan, Drab, Poljanec, Stritar) 

  

 

PRIJAVNICA 
 

Spodaj podpisan/a _______________________________ prijavljam naslednje 
družinske člane na planinski pohod na Čreto, ki bo 14.11.2015: 
 
 
_____________________________,  ____________________________,  
 
 
_________________________,     _____________________________                                                           
 
 

Podpis staršev: 


