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Planinsko društvo Pošte in Telekoma Maribor  
p. p. 504  

2001 Maribor  

Telefon: 02/449 2513 ali 02/449 2526 

Članice in člane društva vabimo na izlet v 

________________________________________________________________ 

Vintgar Starega potoka / Altenbachklamm (severno pobočje 

Kozjaka, A) ter po delu Kozjaške planinske poti  
od Breznega Vrha do Zg. Kaple na Kozjaku 

_____________________________________________________ 

Datum izleta sobota, 23. septembra 2017 
Vodja Bruno Fras 

Pomočnika Vlado Možina, Ivan Eder 

Zbirališče Pred Telekomom na Tržaški cesti 

Odhod 23. 9. ob 7.30 

Povratek Proti večeru 

Prevoz Poseben avtobus 

Zahtevnost poti Lahka, manj zahtevna pot (zadnji del poti v vintgarju 

je nekoliko strmejši) 

Čas hoje Po vintgarju 1,5 ure, od Breznega Vrha do Kaple 2 uri 

 
Oprema 

Planinska, pohodni čevlji, palice, rezervno perilo, 
zaščita pred dežjem 

Obvezni dokumenti Veljavna planinska izkaznica (plač. članarina), osebni 
dokument (prehod meje!) 

Prehrana Iz nahrbtnika ali v gostišču. Priporočamo vodo ali 
drugo brezalkoholno tekočino v nahrbtniku 

Opozorilo Izleta se udeležite na lastno odgovornost. Pazljivo pri 
hoji! 

Prispevek udeležen. 10 evrov; člani drugih društev in z neplačano članarino 
15 evrov 

Prijave na  tel. št. 02/449 2513 ali 02/449 2526, do torka 19. 9. 
2017 do 12. ure 

Podrobn. informac. pri vodji, tel. 041/549 432 

Vreme V primeru slabe vremenske napovedi – močnejše 

padavine, izlet odpade 

Pojasnilo Zaradi srečanja planincev MDO Podravja, 16. 9. na 

Rogli, je bil naš izlet preložen za teden dni, na 23. 9. 

Kratek opis poti: Odpeljali se bomo do mesta Oberhaag (Vel. Osek), kjer bomo 

zavili na pobočje Kozjaka do parkirišča pri gostišču ('pušlšanku') Stelzl. Tam vstopimo 

v sotesko – vintgar Altenbachklamm, ki je zelo lepo in varno urejena z lesenimi mos-

tički in ogradami, zadnji viseči most je kovinski (dolg je 30 metrov). Po dobrem kilo-

metru poti pridemo do hišice z vodo in straniščem. Tam je tudi možen izstop iz soteske 

(za tiste, ki morda ne bi zmogli nadaljnje poti, ki je nekoliko bolj strma). Okolje Stare-

ga potoka je bogato z raznoliko floro in tudi redkimi kamninami. Zato to sotesko ime-

nujejo 'naravni biser'. Po 2,3 km pridemo do 'pušlšanka' Tertinek, kjer lahko popijemo 

kavo (2 €), sok ali kaj pojemo. Tu je tudi lepo razgledišče z oznakami. Vidi se do Grad-

ca ali do Golice / Koralpe ipd. Našo pot nadaljujemo nekaj deset metrov do meje in po 

delu Kozjaške poti od Breznega Vrha, po planoti Remšnik do Zg. Kaple (2 uri). Hodili 

bomo delno po Sloveniji, delno pa po Avstriji. 



 

S
tr

a
n
2
 

 

 OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z 

zahtevnostjo izleta ter da izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične 
pogoje za varno sodelovanje na izletu, in ima plačano letno članarino. 

Udeleženec izleta je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika! 

 

Izletnikom želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 

 

   

   
   
   

 

Najdaljši, viseči most v Klammu 

 


