
                                                      OTOK KRK 1. DAN 

                                                                 Prihod na otok Krk 

Skupina članov našega društva se je v sredo, 20. marca odpravila na petdnevni IVV 
pohodniški vikend na otoku Krku (20. do 24. 3. 2019). Ob dveh popoldan smo se pod 
vodstvom naše Mirjam in s šoferjem Ismailom za volanom, odpravili na pot. V Ajdovščini so 
se nam pridružile naše »ajdovke«, v Križu pri Sežani pa še Zdenka in Verica, ki sta se 
udeležile našega izleta, čeprav nista naši članici. 

Čez mejni prehod Starod smo prispeli na hrvaško stran in nadaljevali pot proti otoku Krku. 

 

 



     

 

   



V našo destinacijo kamp Krk Premium Camping Resort, ki je od mesta Krk oddaljen 
približno 1,5 km, smo prispeli ob mraku. Ob prihodu je bilo hladno in pihala je burja, zato 
smo odhiteli v svoje mobilne hiške in sploh nismo vedeli v kako lepo okolje smo prišli. 
Prijetno smo bili presenečeni, ko smo vstopili v luksuzne, skoraj nove, lepo opremljene in 
prijetno ogrete mobilne hiške. 

     

     

 



   

   

 

 

   

   



   

   

                                                                

                                                              OTOK KRK 

Otok Krk je najsevernejši in drugi največji hrvaški otok. Meri 405,22 kv. km in je dolga leta 
veljal za največji otok, toda zadnja merjenja so pokazala, da meri Cres 405,70 kv. km. Od 
leta 1980 je s celino povezan s 1,4 km dolgim betonskim mostom, imenovanim najprej 
Titov most, sedaj pa Krčki, oz. Krški most. 

Otok Krk so že v antičnih časih imenovali zlati otok sonca in vina zaradi blage klime in 
bujnega rastlinja. Za razliko od ostalih otokov je precej pogozden, le jugovzhodni del je 
precej gol. Tu je tudi najvišji vrh Obzova, ki je visok 569 m. 

Otok je skozi stoletja večkrat menjal lastnike: Bizantince, večkrat Benečane, hrvaške kralje, 
Rimljane, Napoleonove Ilirske province, Avstro Ogrsko in od leta 1918 Jugoslavijo. 

Najstarejši naseljenci so bili Liburni. V času Rimljanov je bil pomembna rimska utrdba. 
Ostanke mestnih obzidij vidimo še danes. S prihodom krščanstva je postal škofijski sedež. V 
srednjem veku so Krk obvladovali frankopanski grofje, ki so ga temeljito obnovili. 

Na otoku so se ohranili številni glagoliški spomeniki. Prebivalci so uporabljali glagolico že 
od 11.stoletja in vse do 19. stoletja. 

a Krku živi približno 20000 prebivalcev. Preživljajo se v glavnem s turizmom, z 
vinogradništvom in oljkarstvom, vedno manj pa z ovčjerejo. 



Najbolj poznani kraji so: Krk, ki je glavno mesto otoka, Punat, Njivice, Baška, Omišalj, 
Dobrinj, Malinska, Vrbnik, Šilo. 

Krk je otok, ki ga Slovenci zelo radi obiščemo. Turiste privlači raznolika pokrajina, bogata 
kulturna in zgodovinska dediščina ter vznemirljivi kraji s čudovitimi čistimi, urejenimi 
plažami in lepim modrim morjem. 

 

25. marec, 2019 

Sonja 

 

   

   

   



   

   

 

 

   

   



   

   

   

   



 

                                  Razpis za pohodniški vikend na Krku 

                                         V dneh od 20.3. do 24.2.2019 

1 dan ( 20.3.2019): Nova Gorica – Krk. Odhod iz Nove Gorice v sredo ob 14,00 . Pobirali bomo še v Ajdovščini. Namestitev 
v hiškah. Če bo volja sprehod do mesta Krk, ki je blizu. Hrano za ta dan nesite s seboj. 

2. dan (21.3.2019) : Po zajtrku, ki si ga boste vse dni pripravljali sami, se bomo z avtobusom v spremstvu lokalnega vodiča 
popeljali po poti proti Baški do izhodišča za pohod na vrh Obzova (568m). Zahtevnost poti je lahka. Opravili bomo višinsko 
razliko 250m.  

Po pohodu bomo šli na turistični ogled Punata in z ladjico na otok Košljun, kjer si bomo ogledali  frančiškanski samostan, 
etnografski muzej in lapidarij. 

Če nam bo čas dopuščal, morda še kaj. 

 3. dan (22.3.2019) : Z avtobusom se bomo popeljali do mesteca Baška in se podali na  razgledišče iznad velike plaže 
Ljubimer. Opravili bomo višinsko razliko cca 250m  in uživali v lepem razgledu na modrino morja. 

Po pohodu se bomo sprehodili po turistično- ribiškem naselju Baška in skozi Jurandvor, kjer se nahaja najdišče najstarejše 
zapisa v glagolici na Hrvaškem, to je Baščanska plošča. 

Ob povratku si bomo ogledali še Vrbnik, zanimivo mestece na S delu otoka Krka z lepimi razgledi na Crikvenico in hribe od 
Učke do Velebita. Je mestece z ozkimi uličicami, po katerih se bomo sprehodili. Poznan je po avtohtonem vinu Vrbnička 
žlahtnina. 

4. dan (23.3.2019): Po zajtrku in turističnem ogledu mesta Krk se bomo z avtobusom popeljali do mesteca Omišalj in si ga 
ogledali. Dalje se bomo peljali do Njivic in začeli pohod do Malinske. Potem se bomo peljali do obale Soline in mesta 
Čižići, kjer si bomo ogledali  Biserno jamo. 

5. dan (24.3.2019): Do 10. ure bomo izpraznili hiške in dalje bo šlo po dogovoru do doma.  

Cena izleta: je ostala 180 €. Na avtobus prinesite »evrčke« za zaostalo plačilo. 

Cena vključuje: namestitev v hiškah Krk Premium Camping Resort blizu mesta Krk, turistična in eko taksa,  avtobusni prevoz, 
vodenje, vožnjo s ladjico,  vstopnine, organizacijo programa, hrana iz avtobusa za drugi, tretji in četrti večer, kolektivno 
zdravstveno zavarovanje za tujino. 

Ne vključuje zavarovanja odpovedi potovanja, individualnih stroškov. 

Po sklepu občnega zbora društva akontacije ne vračamo, razen v primeru odpovedi potovanja zaradi bolezni ali smrti v 
družini (potrdilo!). 

Opozorilo: S sabo imejte osebni dokument, »klubske drese!«, PLANINSKE ČEVLJE (skale so ostre), palice, pijačo za na 
pohode, hrano za kosila med pohodi. Po želji, čas bo, si boste lahko samoplačniško hrano  privoščili v krajih obiskov.  

V hiškah je posteljnina, po dve brisači na osebo, posoda, hladilnik in štedičlnik, Je možnost ogrevanja.   

Nova Gorica, 15.3.2019                                                                      

                                                  Sestavila Mirjam                                     Predsednik: Franko Sarzina 

Če sem še kaj pozabila napisati, me vprašajte. 

 

Razpis ki je vabil na pohodniški vikend na otoku Krku. 


