
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI ŽALEC  

in GALICIJA 
 

 

 

Vabimo 

na pohod po Šentiljski poti prvi del  
 

Šentilj – Sladki vrh 
 

V SOBOTO, 15. novembra 2014 
 

Odhod avtobusa: ob   8.00 uri izpred pisarne PD Žalec 

                            ob   8.15 uri izpred podružnične OŠ na Trju 
 

Cena prevoza: 15,00 €. 

 
Opis poti - nezahtevna pot: 
 

Začetek Šentiljske poti se začne v starem delu Šentilja pri gostilni Belna , kjer je prvi žig. Od tu nadaljujemo 

pot  preko ceste Šentilj – mejni prehod Šentilj proti gozdu. Pot se rahlo vzpne in kmalu pot postane 

položnejša. Pot nadaljujemo skozi gozd do prvih keltskih gomil na Novinah.  Od tu hodimo tik ob meji z 

Avstrijo na kar nas opozarjajo tudi obmejne oznake. Kmalu pridemo do Gradišča in gomilnega pokopališča, 

kjer je opisna tabla in drugi žig te poti. Pot se sedaj spusti navzdol do potoka, ki teče v kanal reke Mure. Pot 

nekaj časa nadaljujemo ob potoku, nato pa pot zavije strmo v gozd in kmalu prispemo do opuščene karavle 

Ceršak in zaselka Ceršak. Iz zaselka Ceršak dalje hodimo med polji in travniki tik do reke Mure. Od tu se pot 

ponovno začne vzpenjati in po 40 min pridemo na Beli vrh. Iz Belega vrha je lep razgled na okoliške kraje. Iz 

Belega  vrha  se po grebenu spustimo do Broda na Muri in okrepčevalnice pri Brodu, kjer je 3.  žig. Od 

Broda na Muri gremo ob Muri mimo drevoreda in nato ob glavni cesti do Sladkega vrha. 

Pot traja 3,5 ure in je primerna za vse, ki se radi gibajo v naravi. 
 

Oprema: 
 

Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice, hrana in pijača iz nahrbtnika, rezervna 

oblačila in zaščita pred sončnimi žarki in dežjem.   
 

Prijavite se lahko do četrtka 13. novembra 2014 oziroma do zapolnitve sedežev na 

avtobusu 
 

031 611 028  Robert Čemažar  

041 662 883  Janez Podpečan 

 

Vabljeni in lep planinski pozdrav ! 


