
PD ZZV CELJE VAS VABI   

NA PLANINSKI POHOD 

 
2166 mnv  

 

V NEDELJO, 4. 5. 2014, ob 7.00 uri z Glazije, 
7.10 iz Žalca ter z ostalih običajnih postajališč. 

Odpeljali se bomo proti mejnemu prehodu Rateče ter proti Beljaku (Villachu) ter po Beljaški 

alpski cesti  do Rosstratte (1732 mnv). 

Dobrač je masivno pogorje (Villacher Alpe), ki se nahaja zahodno od Beljaka (Villacha), nad 

dolino Zilje. Njegov najvišji vrh je Kuhriegel, katerega pa se je prijelo ime Dobrač ali po 

nemško Dobratsch. Na vrhu stoji križ, le nekaj metrov pod njim pa slovenska cerkvica, 

posvečena Marijinemu vnebovzetju (iz leta 1690). Na vzhodnem od teh dveh vrhov pa se 

nahaja najvišja cerkev v Evropi (nemška cerkev – Marija na kamnu iz leta 1692). Pod vrhom 

je koča Ludwig Walter-Haus, ki je bila obnovljena leta 2010. Smučišče je bilo opuščeno 

zaradi naravovarstvenih razlogov. Na gori je nekaj toplih izvirov, ki jih koristijo v Beljaških 

toplicah. Oddajnik je iz leta 1971 in je visok 165 m. 

Na Dobraču je prišlo najmanj dvakrat do velikega podora gore. V prazgodovinski dobi se 

zrušilo z JV strani gore v Ziljsko dolino , leta 1348 pa je velik potres povzročil ponoven podor 

gore. Po legendi naj bi pod seboj zasulo 17 vasi. Danes ugotavljajo, da se je grušč sesul na 

isto področje, kot pri prvotnem podoru, kjer ni bilo vasi.  

S parkirišča se napotimo naprej po cesti, ki se prične rahlo vzpenjati. Višje, kjer se pobočje 

nekoliko položi, zapustimo cesto in pot nadaljujemo po markirani stezici. Vračali se bomo 

krožno nazaj do parkirišča.  

Višinska razlika 434 m 

Zahtevnost poti: lahka označena pot 

Čas hoje: 4 ure 
Oprema: pohodna obutev, pohodne palice in oblačila glede na trenutne vremenske razmere, 

planinska izkaznica s plačano članarino, zdravstven izkaznica in osebni dokument. 

CENA: 18,00 € 

 

Pohod vodita PV PD ZZV Celje STANKO GAŠPARIČ in SLAVKO 

KLANJŠEK. 

Prijave na tel.št.: 041 862 214 – STANKO  

            ali tel.št.: 031 654 760 – SLAVKO  
 

VABLJENI NA »PODRTO GORO« NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM! 


