NAVODILA IN NAPOTKI ZA POHOD
- PO POTEH KOZJANSKIH BORCEV
1. Pot se začenja v Artičah in konča na
Bizeljskem. Možno pa jo je prehoditi tudi v
obratni smeri.
2. Na poti je osem kontrolnih točk.
3. Dokaz o prehojeni poti so žigi kontrolnih
točk v dnevniku. Izpolnjen dnevnik pošljite
na naslov PD Brežice, kjer bomo dnevnik
potrdili in ga skupaj z značko vrnili.
4. Če na kontrolni točki ni mogoče priti do
žiga in podpisa, naj napiše pohodnik v
ustrezno okence datum in čas obiska. Za
skupine naj se podpiše v ustrezno okence
vodnik (vendar samo v primeru, če niste
dobili žiga).
5. Pot je markirana z osnovno slovensko
markacijo (rdeči krog in bela pika). Na
tanjšem drevju in kolju so znaki tudi v obliki
vodoravnih črt.

Pot vodi po turistično manj znanih krajih
Slovenije, mimo spominskih obeleži] iz
NOB in omogoča pohodnikom, da se
seznanijo z zgodovinskimi in kulturnimi
posebnostmi teh krajev ter z življenjem in
delom tukajšnjih ljudi.
V opisu poti smo navedli samo najnujnejše
podatke. Če se vam na poti ne bo preveč
mudilo in si boste vzeli čas za kramljanje z
domačini,
boste
lahko
zvedeli
še
marsikatero zanimivost in prenekateri
podatek.
V želji, da bi omogočili pohodnikom
prehoditi pot v enem samem dnevu, ker so
težave s prenočišči, smo se odločili za
krajšo varianto poti. Izpustili smo obisk
Kunejevega hrama in Podsreškega gradu.
Seveda pa se pohodniki lahko odločijo tudi
za obisk teh dveh krajev, pot je markirana.
Na priloženi skici poti v dnevniku pa je
smer označena črtkano.
PD Brežice želi vsem pohodnikom prijetno
pot in čimveč lepih doživetij.

ČAS HOJE MED KONTROLNIMI TOČKAMI:
ARTIČE – SROMLJE- LASTINE
RAKONCA – PEČICE
OSREDEK – PIŠECE
BOŠT – BIZELJSKO

2 uri

LASTINE – SILOVEC - RAKONCA

1 ura 15 min

45 min

PEČICE – OSREDEK PRI PODSREDI

1 ura 20 min

1 ura 50 min

PIŠECE – BOŠT (Sv.Vid)

1 ura 30 min

30 min

