
 

 

                                                                          AVSRIJSKA ŠTAJERSKA 

                                           V NEDELJO, 14. MAJA 2017 OB 7.00 URI  

Tako kot smo se dogovorili, bova s Stanetom enkrat na mesec opravila z vašo pomočjo 

pohodniško - turistično potepanje po Avstrijski  Koroški in Štajerski. 

Dobimo se že na znanih AP, ob 7.00 uri na Glaziji in ob 7.10 uri na AP v Žalcu. Iz Žalca se 

bomo odpeljali do mejnega prehoda Šentilj (obvezen osebni dokument) in pred Gradcem 

zavili proti zahodu, proti trem nekdanjim rudarskim mestom Voitberg – Baembach – 

Koeflach, ki spominjajo na naš rudarski trojček Hrastnik – Trbovlje – Zagorje. Ob istem času 

so kopali premog in ga tudi prenehali. 

Ustavili se bomo najprej v Baembachu in si ogledali cerkev Sv. Barbare -  arhitekt F. 
Hundertwasser, zraven je Mojzesov vodnjak umetnika E. Fucsha ( tudi avtor hotela v 
Šentvidu na Koroškem, ki smo si ga že ogledali) . Tukaj je tudi znana steklarna Stolze in 
steklarski muzej, ki vrsto let sodeluje s Pokrajinskim muzejem v Celju. Od tod bomo krenili na 
pohod po lahki poti na Heilige Berg, 539 m in Krugkogel, 448m, ki sta povezana s potjo, 
katera nas potem pripelje do kobilarne Lipicancev Piber. Ustanovljena je bila po 1. svetovni 
vojni in je zagotavljala konje za Dunajsko jahalno šolo v središču Dunaja. Možen bo tudi 
voden ogled, ki je vsako polno uro (cena 13 €), konji se pa pasejo tudi na pašnikih okoli 
kobilarne in se jim  lahko približamo. Pri kobilarni je tudi muzej , velik grad in utrjena cerkev 
– prafara Piber.  
                                                  
Od tod se bomo zapeljali skozi mesto Koeflach, ki ima lepo urejen Glavni trg, do starejšega 
mestnega naselja Maria Lankowitz z znamenito romarsko cerkvijo z visokim oltarjem. Kot 
zadnjo točko  ogleda pa bomo obiskali in si ogledali še Pibersteinsko kopališko jezero. 
                      
Na vožnji proti domu pa bomo videli še mestno hišo v Voitsbergu, ki jo je s keramičnimi 
ploščicami okrasil dunajski umetnik Arik Brauer. 
 
Pohod je primeren za vse starostne skupine, saj ga bomo prilagodili na željo pohodnikov. 
Celotno pohodno turo bomo zmogli prehoditi v dobrih treh urah. Vodila ga bosta Stanko 

Gašparič tel št. 041 862 214 in Franjo Kunej tel št. 031 706 509; e – pošta: 

franjokunej@gmail.com . Cena prevoza je 18 €. 
 
 
 

   ŽELIMO VAM PRIJETNO DOGODIVŠČINO NA AVSTRIJSKEM ŠTAJERSKEM !            
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