
Dolžina poti:  12,4 km

Težavnost: srednja

Prijave: Andrej Lainšček 
do 10. 8. 2012 na telefon : 
+386 (0)2 559 12 46  
+386 (0)41 963 752 

andrej.lainscek@siol.net 
in pred začetkom pohoda

V SOBOTO,  11. AVGUSTA  2012
10.00  ZBIRANJE - VAŠKO GASILSKI DOM BUDINCI
11.00  ZAČETEK POHODA 

Pot nas bo vodila v Porabje in nazaj. Sprehodili se bomo ob mejnih kamnih, kjer je še pred 20 leti stala žična 
ograja ali ti. železna zavesa. Tedaj za gibanje ljudi prepovedano območje, je danes kot nalašč za sprehod v 
naravi, ki je zacelila rane človeške nestrpnosti.

Ustavili se bomo ob kamnu, ki označuje        najsevernejšo točko Slovenije (46° 52' 37,52" SG., 16° 
14' 18,14" VGD). Na prostoru nekdanje        stražnice /karavle v Budincih bomo obnovili svoje moči. 
Zatem se bomo odmaknili od mejne črte proti severu in Andovcem in se ustavili ob        novem spominskem 
znamenju pri       Malem  Triglavu in Porabski domačiji, kjer nas bodo pričakali Andovčani. Po 
okrepčilu se bomo ob poti nazaj ustavili še pri bunkerju iz časa železne zavese in         vretini žitka.  
Pohod bomo zaključili z malico ob vaško-gasilskem domu v Budincih.
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KUD BUDINCI, OBČINA ŠALOVCI IN PORABSKO KTD 
ANDOVCI vabijo na POHOD OB EVROPSKI ZELENI VEZI 
NA “POUTI PO DOLAJ, PA BREGAJ”
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STRAŽNICA

VRETINA ŽITKA IN BUNKER

Prijavnina

Oprema

: 6 Ä za odrasle in 3 Ä za dijake. Za mlajše otroke ni prijavnine. Vsak pohodnik bo 
prejel malico s pijačo.

: pohodniška obutev in pohodniške palice, nahrbtnik, voda, sadje. Zaradi gibanja 
ob meji imejte  s sabo osebni dokument. Pohod je vpisan v izkaznico Pohodnik/ca po 
Goričkem v letu 2012.
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