
 
IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI  

vabita na   

 
                     Podsreda                                        Pišece     Bizeljsko                             Kunšperk 

 

10. POHOD PO POTI ŠTIRIH GRADOV 
(Podsreda, Pišece, Bizeljsko, Kunšperk) 

 

v soboto 30. marca 2019
 

START POHODA:  ob 8. uri pred občino v Bistrici ob Sotli, kjer bo tudi cilj pohoda. 
 

CENA: startnina 10€ zajema prevoz na start, napitke in hrano na koncu pohoda.
  

OPIS: ob 8.00 uri se bomo zbrali pred gostilno Šempeter v Bistrici ob Sotli in se 

odpeljalo do gradu Podsreda (Sredi12. stoletja so ga pozidali krški škofje, v virih pa se prvič 

omenja šele leta 1213.), kjer bo start pohoda. Po prijavi na pohod, se bomo odpravili do 
gradu Pišece (Na prvo omembo Pišečkega gradu naletimo v virih leta 1329 kot haus Pischaetz.)  
preko 700m visokega Velikega vrha na katerem je postavljen spomenik slovenskemu 
tolarju. Grad je v obnavljanju, zato ni mogoč ogled. Naprej nas bo pot vodila po 
gozdni učni poti na 686 visok Veliki Špiček. Od Velikega Špička bomo odšli na Svete 
gore nad Sotlo, na Bizeljski grad (Prvič se Bizeljski grad v obliki dvora omenja v 11 st. in je bil 

krški fevd od Eminega samostana v Krki na Koroškem od 1090. leta. Vir dr. Stopar.) na grad 
Kunšperk (Grad se prvič omenja v 10 stoletju v prvotni obliki kot stolp - fevd Svetopolka Seliško 
Brežiskega, očeta Sv. Eme. Vir knjiga grad Kunšperk dr. Ivana Stoparja, ki omenja celo dva stolpa.) 
do Bistrice ob Sotli. Po želji bodo lahko tisti z manj kondicije pohod zaključiti 
po 6. urah hoje s sestopom iz Svetih gor v Bistrico ob Sotli. 
  

OPREMA:   obutev in obleka primerna vremenu.    
 

HRANA:   in pijača med potjo iz nahrbtnika. 
 

ČAS HOJE:   6 h ali 8 h, s postanki 7 do 10 ur.  
 

ZAHTEVNOST:  pohodniška kondicija,  vremenu primerna obutev in obleka. 
 

OPOZORILO:  za zaščito proti klopom, imejte poleg kemičnih sredstev 
   oblečene tudi dolge hlače in majice z dolgimi rokavi. 
 

ROK PRIJAV:  do petka 29.marca zvečer.  
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE :  po E. pošti: tehnoservis@siol.net  
Ivan Šalamon:     051-336-204  ali 041-794-104 

mailto:tehnoservis@siol.net

