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IZLET V NEZNANO dne 24.8.2019 

Zbirno mesto: Gostilna GROF, Čeplje 12, Vransko – ob  8.00. uri (odhod točno ob 
8.30) 

  

Po končanem programu gostujočega MK (po golažu in njihovi vožnji) se odpeljemo 
v neznano. Izdelan je plan A in B.  Izvedba naše vožnje je odvisna glede na njihovo 
turo.  

                                                                                                                                                                                                        
Lp  Rudi TRATNIK    

In še vabilo MK AMD IZLAKE namenjeno vsem motoristom 
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Pri grofu smo se začeli zbirati:  

- ŽERAK Igor,  

- KOSIRNIK Jana,  

- PLAHHUTTA Stano in Silva,  

- naš novi član doma iz Žalca po imenu Zlatko,  

- KOBAV Uroš,  

- TRATNIK Rudi in PISTOTNIK Branka.  
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Ob uri odhoda se odpeljemo po začrtani poti proti Vidergi. Zlatko nas zapusti že v 
Kaplji vasi. 

   

(iz Čepelj pri Vranskem proti Preboldu) 

   

(iz Prebolda proti Mariji Reki) 
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V Spodnjem Hotiču se nam pridruži še HRIBAR Jože.  

    

(cesta proti Vačam) 

        

Sama vožnja je bila zelo prijetna, temperature za vožnjo ravno prave, cesta pa 
speljana med hribčki in dolinami, tako, da motoristom ni bilo dolgčas med vožnjo. 

Pripeljali smo se v Vidrgo, kjer so nas že čakali KERŠIČ Božo in Božena ter KINK 
Branko in Jožica. Pridružila sta se tudi GRABNAR Tone in BRILI Franc, a sta nas 
zapustila med skupno vožnjo z AMD Izlake.  
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Smer vožnje, katero so nam organizirali AMD IZLAKE (od Vidrge do Kotredeža, kjer 
je bil postanek, drugače so imeli organizatorji vožnjo do Zagorja). 
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(cesta proti Čemšeniški planini- Kosirnik, Žerak in Keršič) 
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(Šentgotard – Čemšenik) 

V Kotredežu je bil postanek za pijačo, potem pa smo se člani Združenja GWS 
odpravili na naš izlet v neznano.  
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Iz Kotredeža nas vodita KERŠIČ Božo in Božena do dežele palčkov v kraju Jelovo 
(lastnica Marinka Zorec), da si jih malo ogledamo, se z njimi fotografiramo in nato 
po razgibani cesti Zasavskega hribovja odpeljemo v Radeče na bencinski servis na 
kavico in odlično domače pecivo gospe Plahhutta in Verbič.  

  

  
(iz Kotredeža proti križišču za Kum) 
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(proti vasici Jelovo) 

Na poti s Kuma, natančneje z Dobovca proti Radečam leži na 426 metrih n. m. v. 
vas Jelovo, zagledaš palčke, palčice, Sneguljčice, Stane in Olie, Rdeče kapice, 
častitljive dedke in babice, ponosne orle, ošabne bele labode, kokoške, peteline 
in račke, hude pse čuvaje. 
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Na stotine palčkov in drugih pravljičnih bitij, visokih do enega metra, postavljenih 
na obeh straneh ceste, v vrtu med cvetočimi vrtnicami plezalkami, bršljankami, 
med nageljni,  

potonikami, dišečo sivko in bujno solato. Srčkani palčki prijaznih obrazov 
poživljajo gredice in skalnjak okrog hiše. 

  

V enem izmed člankov, ki je bil objavljen junija 2015, je lastnica palčkov Marinka 
Zorec povedala: »Prvi palček je prišel k hiši pred kakšnimi petimi leti.« Ne spomni 
se več natančno, kako in zakaj, a kmalu mu je sledil drugi, tretji … Poleg stare 
hiše je Marinkina družina zgradila novo manjšo hiško, staro pa prodala. Kakšnih 
pet let je od tega, kar živijo v tej hiški, palčkov pa se je v tem času nabralo za 
okrog 300! Očitno so se veselo razmnoževali. "Ne, imen nimajo," pravi 
Marinka, "vendar pa vem za vsakega palčka, od kod je prišel, kje sem ga kupila, 
kdo mi ga je podaril."  

Marinka je večino palčkov in figuric kupila sama, skoraj z vsakega izleta se vrne z 
novim palčkom. Cena enega palčka je povprečno 30–50 evrov, lahko tudi več. 
Marinka je blagajničarka na železniški postaji, njeno delovno mesto je v 
Hrastniku, v Litiji ali v Zidanem Mostu, včasih pa jo "posodijo" tudi kam 
drugam. "Če moram na delo v kak oddaljenejši kraj in pade zaradi tega kak 
dodatek pri plači, si rečem, aha, spet bo za ene četrt ali pol novega palčka," pravi 
Marinka. 
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Skratka, Marinka in  mož Jože živita tam pod kumskim bregovjem s palčki in 
Sneguljčico ter rožami svojo resnično pravljico. Ni jima mar, da se morda komu 
zdijo palčki kičasti in ceneni. 

  

Na splošno pa velja, da vrtni palčki prinašajo srečo in da varujejo domove. 

Zapustili smo deželo palčkov in se odpeljali v Radeče, da natočimo bencin, 
spijemo dobro kavico in naberemo nove moči.  

Po kavici se odpeljemo dalje – iz Radeč do Šentjerneja 
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V Šentjerneju so imeli Jernejevo – praznik v znamenju kočij. Povorka se je pričela 
ob 17 uri. 
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V Šentjerneju je bila odprta kuh¨na in zaprta blagajna (morali smo čakati na 
pijačo in jedačo, ker smo bili prezgodnji, a na koncu se je vse dobro izšlo, čeprav 
smo imeli občutek, da bomo morali se odpeljati kam drugam, da potešimo našo 
lakoto.  

Ob 17.30 uri začne deževati.  

In kaj zdaj ???  

No, kot bi mignil se v Silvini glavi porodi ideja, da naj Branka začne iskati sobe na 
bookingu.  Ni problema, bi jih iskala, pa se mi je zaradi fotografiranja in snemanja 
našega izleta v neznano izpraznil mobitel.  

Tako smo morali malo počakati, da se zlije, parkrat zabliska in zagrmi, da smo 
lahko stekli do motorjev in se začeli oblačiti v dežna oblačila in ob 19.30 uri se 
previdno v dežju odpeljali proti svojemu domu.  

Bilo je enkratno doživetje in tudi nevihta ga nam ni pokvarila. 

Izleta v neznano smo se udeležili:  

KERŠIČ Božo in Božena, KOSIRNIK Jana, HRIBAR Jože, KOBAV Uroš in FERKOV 
Polonca, VERBIČ Jože in Andreja, KINK Branko in Jožica, ŽERAK Igor, PLAHHUTTA 
Stano in Silva, ter TRATNIK Rudi in PISTOTNIK Branka. 
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Organizatorja izleta v neznano  

se zahvaljujeta za prijetno družbo 


