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  IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI  

vabita na   

   
 Žusem                                   Žamerk                             Olimje                                Podčetrtek 

 

9. POHOD PO POTI ŠTIRIH GRADOV 
(Žusem, Žamerk, Olimje Podčetrtek) 

 

v nedeljo 8. aprila 2018 
 

ZBIRNO MESTO:  ob 8. uri pri cerkvi sv. Lovrenc Podčetrtku.  
 

CENA: Prijavnina za lastno porabo 10€. 
  

OPIS: ob 8.00 uri se bomo zbrali pred farno cerkvijo sv Lovrenc v Podčetrtku, od koder se 

bomo odpeljali v Ječovje na start pohoda. 25 km dolga pot  nas bo vodila mimo ruševin 

gradou Žusem ((V listinah je Žusemski grad posredno omenjen leta 1203 v darilni listini krškega ministeriala viteza Poppo 

de Suzzenheima, leta 1208 pa njegov brat Henrik. Izrecno kot grad pa je v dokumentih omenjen šele leta 1364 (vest 

Suzzenhaim))., od koder bomo sestopili v Žamerk (Na gradu Žamerk (Saldenberg) so gospodovali krški 

ministeriali vitezi Žamerški, ki so verjetno izvirali z Žalma (Saldenheim) na Koroškem. Leta 1197 sta omenjena Sigmar de 
Saldenberch in njegova žena Benedikta Kunšperška, leta 1213 Heinrich von Salsburch, leta 1226 Otto in Henrik von 

Seldenperch, leta 1263 ...) in se povspeli Na Tinje nad Žamerkom, kjer je nekoč stal grad Žamerk.  

Po ogledu ruševin bomo odšli preko Velike Rudnice 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. ) Po ogledu propadajočega gradu bomo sestopili do 

farne cerkve sv Lovrec v Podčetrtku. 
 

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. 
 

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

   tudi dolge hlače in majice z dolgimi rokavi. 
 

ROK PRIJAV:  do petka 06. aprila zvečer. 

 

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

Ivan Šalamon:    041-794-104 
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