
 
IN KOZJANSKI PARK 

vabita na 
 

 
             Lurška jama v Zagorju           Emina romarska pot                 Pilštanj            Ostanek kulturne dediščine 

 

6. POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH 
 

v nedeljo 5. oktobra 2014 ob vsakem vremenu. 
 

START POHODA:  ob 9. uri izpred gostišča »BANOVINA« na Virštanju  
   Virštanj 17, pošta Podčetrtek 3254. www.turizem-podcetrtek.si/new/gostilna-virstanj-banovina/ 

CILJ POHODA:  okoli 15. ure pri gostišču »BANOVINA« na Virštanju  
 

CENA:  startnina 10€ (zajema kartonček, malico, oglede, degustacije). Prevoze krije Kozjanski park.  

OPIS:  Voden pohod po Kozjanskem parku je uvod v letošnji 15. PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA. 

Ob 9. uri zjutraj se bomo zbrali pred gostiščem »Banovina« na Virštanju. Mesto starta bo tudi naš cilj na koncu 
pohoda. Po prijavi in plačilu startnine se bomo odpeljali z avtobusom v Zagorje. Sledi ogled cerkve Zagorske 
Matere božje in bližnje Lurške jame. Iz Zagorja nas bo pot vodila po Emini romarski poti na Pilštanj (376 m). Sledil  
bo ogled starega trškega jedra s prangerjem, ostankov dveh pilštanjskih gradov, cerkve svetega Mihaela in kipa 
svetnice Eme. Do naselja Zdole bomo sledili Emini romarski poti, kjer bomo  občudovali travniške sadovnjake in 
kraške pojave. Po kolovozu med njivami bomo prečili v Klake in nadaljevali s hojo skozi vas Ortnice do Virštanja.  
Na cilju pri gostišču Banovina, kjer bo zaključek pohoda, bo možen topel obrok hrane.  
 Pohod bo voden. Med potjo bomo hodili po planinski poti XIV. divizije in po planinski poti Bohor - Velika 
Rudnica, po Evropski pešpoti E7, po Marijini, Emini in Slomškovi romarski poti in po Pešpoti Pilštanj. Že sama 
obilica pešpoti in romarskih poti med našo potjo nakazuje, da bo naš pohod speljan po enem od najatraktivnejših 
predelov naravnih in kulturnih znamenitosti na področju Kozjanskega parka.    
 

 Nikar ne zamudite enkratnega potepanja po še skoraj neokrnjenih obronkih Kozjanskega. Ob poti si 
bodo izginjajoči sadovnjaki podajali roko s sodobnimi nasadi sadnega drevja, propadajoče kočarije z novimi 
kmetijami, skromne stare stavbe z velikimi novimi modernimi hišami, razdrobljena stara polja z velikimi njivami, 
stari travniki s sodobnimi z električno ograjo ograjenimi pašniki, stare vinske kleti z vikendi…  
.   

OPREMA:    planinska obutev in obleka primerna vremenu.   
 

HRANA:    hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika. 
 

ČAS HOJE:    4 h - 11km. 
  

ZAKLJUČEK:  okoli 15. ure. 
 

ZAHTEVNOST:  4 ure zmerne hoje na lastno odgovornost. Obvezna planinska obutev in 

obleka primerna vremenu. Hodilo se bo po nemarkiranih vaških poteh in travnikih. Skupaj 300 
m vzponov in v 300 m spustov.   

KAKO NA START:  
1. V Golobinjeku v križišču cest med Podčetrtkom in Bistrico ob Sotli zapeljete proti Virštanju in 

Lesičnem.  

2. V Lesičnem v križišču zavijete proti Virštanju in Golobinjeku. 
 

ROK PRIJAVE:     do sobote 4.10. zvečer za prevoz z avtobusom, ni pa obvezna. 
 

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: 
 

Ivan Šalamon:   041-794-104 ali 03/5829-135 
 


