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 8. februarja 2013 
 

Tokrat bomo kulturnopraznično potepanje posvetili spominu na najznamenitejšega slovenskega »vesoljeslovca« Hermana 
Potočnika – Noordunga, tako da si bomo na zaključku pohoda ogledali KSEVT, kulturno središče evropskih vesoljskih 
tehnologij, ki je luč sveta ugledalo septembra leta 2012 in ki skozi razstavo ponuja navdušujoč pogled v nam manj znane 
svetove.  
 

OPIS POTI:   
Pred »plovbo po vesolju« se bomo pa podali še v hribe nad Vitanjem, ki predstavljajo zadnji del 
Karavank. Paški Kozjak s svojimi 1273 metri kraljuje, potem pa sledi četvorček, ki ga sestavlja 
na severu Stenica (1092 m), na jugu Kislica (996 m), na vzhodu Lindek (695 m) in na zahodu 
Kozjek (749 m), ki bo naš prvi cilj. Nanj se bomo povzpeli od Senegaškega mlina v Socki, kjer 
se je v zimi leta 1944 proti zahodu prebila XIV. divizija. Začetno travolazenje kmalu zamenja 
listolazenje in po 15 minutah se bomo znašli pred obličjem Kozjeka. Grebenska pot je najbolj 
markantna, domačini Kozjek imenujemo tudi Greben, in če bomo pripravljeni nekoliko 
uporabljati še roke, ga bomo ulovili po skalah, sicer pa po južnih stezah. V vsakem primeru je 
do vrha dobra ura hoje. Sledi kratek spust na razgledno planoto Strnadov travnik, od koder je 
Celjska kotlina kot na dlani, če nismo občudovali razgleda že na grebenu. Pred nami je 
Kislica, na katero vodi verjetno najmlajša pot v Sloveniji. Lahko jo prečimo (1,5 ure) ali pa 
vzamemo za cilj skoraj 100 metrov višjo, a precej manj razgledno Stenico, s katere nas čaka 
do Vitanja le še dobra ura spusta po planinski poti, v Vitanju pa, kot že napisano, ogled 
središča KSEVT.  
 
Če nas bodo na koncu želodčki priganjali k prigrizku, lahko le-te po predhodni najavi napovemo v Novi 
Cerkvi pri Sorževem mlinu, kjer je muzej na prostem, ki vključuje največje spodlivno vodno kolo v 
Sloveniji ter zadnji še delujoči mlin na vodni pogon v porečju Hudinje. Lastnik Oton Samec pa je tako 
poslednji romantik na Hudinji. 
 

ČASOVNICA:  
Izhodišče: SOCKA, 330 m  
Cilj 1: Kozjek, 749 m (115 h) 
Cilj 2: Stenica, 1092 m (130 h) 
Možnost: Kislica, 996 m (130 h) 
Sestop s Stenice: 115 h 

 
DOBIMO SE: ob 7:00 na avtobusni postaji v Gorici  
PREVOZ: avtobus 
ZAHTEVNOST: Pot ni zahtevna, a priporočljive so pohodne palice. V primeru snega bomo pot prilagodili. 

CENA: 10 € (vstopnina v KSEVT ni vključena) 

ROK PRIJAVE in INFORMACIJE: sreda, 6. 2. 2013 (Nina Gradič Planko – 040 518 097) 



 
Zemljevid poti: 
 

 
 
 
 


