
 
IN KOZJANSKI PARK 

vabita  
 

 
     Stara domačija v naselju Lopaca       Travnik pod Javoršico                Kapela  na sedlu na Zavrheh    Sadovnjak v naselju Krivica  Opuščena kmečka žaga z mlinom 

 

5. POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH 
 

v nedeljo 6. oktobra 2013 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 izven Kozjanskega parka, ki je uvod v tedensko 

prireditev KOZJANSKO JABOLKO, se bo pričel ob deveti uri, ko 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 na Prevorje kjer sledita ogleda cerkve Sv. Ane (551mnv) in manjšega 
observatorija v Osnovni šoli Prevorje (pouk od 1838. leta). Domačin nam bodo predstavil tudi razbojnika 
Guzaja, ki je po Kozjanskem med skrivanjem pred žandarji »ušipčil« kar nekaj »vragolij«. Z hojo ne 
bomo nadaljevali po Guzejevi planinski poti, ampak po travnikih naselja Lopaca in se spustili v dolino 
reke Bistrice (345mnv) po kateri ima ime tudi naselje ob njej. V nadaljevanju sledi hoja med zaselkoma 
Straška gorca (489mnv) in Brezje z ogledom  jelenov in starega še ohranjenega sadovnjaka od koder se 
bomo spustili po travnikih pod zaselkom Dragomirje do manjšega potoka, ga prečili in se mimo kmetije 
Krivica 1 povzpeli na hrib Javoršico (545mnv).   Po grebenu bomo nadaljevali hojo mimo Počivala vse 
do Gostince nad Virštanjem in se med vinogradi mimo turizma Velbana gorca spustili do našega 
izhodišča pri Gostišču Banovina na Virštanju, kjer vas bodo čakali vaš prevoz za povratek domov.   
 

Nikar ne zamudite enkratnega potepanja po še skoraj neokrnjenih obronkih Kozjanskega, kjer se še vidi 
izginjajoča stara kulturna dediščina ob novem civilizacijskem napredku. 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:  zmerne hoje 4 ure na lastno odgovornost. Obvezna 
planinska obutev in obleka primerna vremenu. Hodilo se bo po nemarkiranih 
vaških poteh in travnikih. Skupaj vzponov 600vm in spustov 500vm.   

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

Lesičnem. Ali v Lesičnem v križišču cest med Šentjurjem in Kozjem zapeljete proti Virštanju in Golobinjeku ob Sotli. 
 

ROK PRIJAVE:     do sobote 6.10. zvečer za prevoz z avtobusom, ni pa obvezna. 
 

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: 
 

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


