
 
IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI  

vabita na   

 
                  Podčetrtek                              Olimje         Pilštanj                                        Kozje 

 

8. POHOD PO POTI ŠTIRIH GRADOV 
(Podčetrtek, Olimje, Pilštanj, Kozje) 

 

v soboto 25. marca 2017 
 

ZBIRNO MESTO:  ob 8. uri na parkirišču športne dvorane v Podčetrtku.  
 

CENA: startnina 10€ zajema prevoz, kartonček, vstopnino, napitke in hrano med pohodom. 
  

OPIS: ob 8.00 uri se bomo zbrali pred športno dvorano v Podčetrtku, od koder se bomo 

odpeljali v Kozje na start pohoda. 25 km dolga pot  nas bo vodila mimo ruševin starega gradu 

Kozje ( Grad je bil zgrajen najkasneje do srede 12. stoletja, prvič pa se je omenjal šele leta 1286 kot castrum 

Trachenberk ) pod Bredič, od koder bomo sestopili na Pilštanj ( Po legendi naj bi se na gradu Pilštanj 

rodila Sveta Ema Krška. Samo naselje se omenja že leta 1042 grad pa leta 1185 kot castrum de Pilstain. V 13. 

stoletju rod Pilštanjskih izumre.) . Po ogledu ruševin pilštanjskega gradu, v katerem je bila rojena 

svetnica Sv Ema bomo odšli preko Klak na Virštanj, kjer bo v gostišču Banovina topla 

malica. Po malici nadaljujemo s pohodom do gradu Olimje (Na mestu današnjega dvorca naj bi že v 

11. stoletju stal grad lastnikov grofov Pilštajnskih. Vas Olimje - villa quandam in Marchia in Wolin srečamo v 

listinah leta 1208. ), kjer sedaj domujejo patri minoriti. Po ogledu Minoritskega samostana 

odidemo po grajski poti  do gradu Podčetrtek ( Grad Podčetrtek stoji na območju nekdanjih Heminih 

posesti v Savinjski marki, ki so že leta 1071 prišla v posest krške škofije. Čeprav segajo začetki gradu nedvomno 

v zelo zgodnjo dobo - njegovo zgraditev lahko postavimo v čas po prvi tretjini 12. stoletja, pa se v virih omenja 

relativno pozno. )  naprej mimo Term Olimia do parkirišča pri športni dvorani Podčetrtek.  
 

OPREMA:   obutev in obleka primerna vremenu.    
 

PREHRANA:   hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika. 
 

ČAS HOJE:   od 7 do 8 h,  trajanje pohoda s postanki od 9 do 10 ur.  
 

ZAHTEVNOST:  pohodniška kondicija,  vremenu primerna obutev in obleka. Pohod 

   bo voden, ker se bo hodilo med Kozjem in Virštanjem izven  

   markiranih planinskih poti! 
 

OPOZORILO:  za zaščito proti klopom, imejte poleg kemičnih sredstev oblečene 

   tudi dolge hlače in majice z dolgimi rokavi. 
 

ROK PRIJAV:  do petka 24. marca zvečer.  

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE :  Po E. pošti: tehnoservis@siol.net  

Ivan Šalamon:    041-794-104 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveta_Ema_Kr%C5%A1ka
mailto:tehnoservis@siol.net

