
 

PLANINSKI 

DRUŠTVI ŽALEC 

 in GALICIJA 
SENIORJI 

PD ŽALEC 
 

 

vabijo na izlet 
 

soteska Čepa 
 

v soboto, 16. junija 2018 
 

Odhod avtobusa: ob   7.00  uri izpred podružnične  OŠ na Trju  

                               ob   7.15  uri izpred pisarne PD Žalec 
 

Soteska Čepa - ko se z Ljubelja peljemo proti Celovcu se nas večina ne zaveda, kakšna lepa soteska se skriva 

v dolini pod nami, na enem mestu gre pot po soteski čisto pod viaduktom, preko katerega pelje cesta. 
 

Pred avstrijskim Podljubeljem nas bo avtobus pripeljal do parkirišča, nato pa nas vodi pot navzdol do struge 

potoka Borovnica, kjer bomo plačali vstopnino (8,50 EUR; za seniorje, študente, člane PZS  6,50 EUR).  

Tukaj se soteska v resnici šele prične. Za začetek lahko preizkusimo posebno stezo ki jo prehodimo bosi. Pot 

naprej je speljana precej drzno, stezica je večinoma ozka, opremljena s številnimi stopnicami in mostički, 

vendar je odlično nadelana in varovana (lesene in kovinske stopnice, ograja, mestoma poleg ograje na eni 

strani steze še dodatno jeklenica na drugi strani za pomoč pri vzpenjanju po ponekod zelo strmih stopnicah). 

Prečkali bomo Hudičev most - zanimiv viseči most  in si ogledali slap  Šum. Od slapu pa bomo nadaljevali 

pot v dolino Poden do  ledeniškega jezerca in se okrepčali v gostilni Podnar, lahko pa se bo kdo odpravil še 

pol ure dalje do zatrepa doline – Mlake (pravljične trate).   
 

Čas hoje: okoli 3,5 h; 4,5 h v primeru hoje do zatrepa doline. 
 

Če nam bo vreme služilo (brez padavin, možnost lepega razgleda) pa to še ne bo vse. Odpeljali se bomo do 

razglednega stolpa na Jedvovci nad Vrbskim jezerom (najvišji leseni razgledni stolp v Evropi – 100 m). Že 

ob stolpu je lep razgled na Vrbsko jezero in Celovec, kdor pa si bo zaželel kaj več, pa se bo lahko povzpel 

(441 stopnice)/zapeljal (dvigalo) na višino 70 m na razgledno ploščad (vstopnina 14,00 EUR; če se nas bo 

povzpelo več kot 20 pa 11,00 EUR). 
 

V primeru premalo prijavljenih za avtobusni prevoz bomo izlet izvedli z osebnimi vozili. 

Izlet odpade/se prestavi samo v primeru slabega vremena! 
 

Stroški: za prevoz 18,00 EUR (v primeru polno zasedenega 20 sedežnega avtobusa), ostale vstopnine kot 

je zapisano. 
 

Povratek je predviden v poznih popoldanskih, oziroma zmernih večernih urah. 
 

Oprema: OBVEZNO osebni dokument (prečkamo državno mejo), izkaznica s plačano članarino PZS 

(popust pri vstopnini), dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice, hrana in pijača iz nahrbtnika, 

rezervna oblačila in zaščita pred sončnimi žarki in dežjem. 
 

Prijavite se lahko do srede, 13. junija 2018, oziroma do zapolnitve sedežev na avtobusu. 

za Seniorje PD Žalec: 031 320 242 Dušan Šip, 

za PD Galicija: 041 666 465  Igor Senič (vsak dan po 19. uri zvečer), 

za PD Žalec:  041 460 716  Matjaž Žohar (vsak dan po 19. uri zvečer), e-mail: 

matjaz.zohar@gmail.com 

mailto:matjaz.zohar@gmail.com

