
 

»PARLAMAJS« PO KOROŠKO 
 

                      V NEDELJO 12. MAJ, ob 7.00 uri na GLAZIJI 

 

Letos vas vabimo na pohod, kjer vas vodniki »popeljejo« na krajši ali 

daljši pohod, na cilju pa vas bo čakal »parlamajs« (enolončnica) 

naših dveh kuharjev. Seveda zraven sodi tudi nekaj »tekočega«.  

Vstopili boste na že znanih AP in ob 7.00 uri na Glaziji ter ob 7.10 uri 

na AP v Žalcu. Peljali se bomo  proti Velenju, mimo Slovenj Gradca, 

Dravograda in po Dravski dolini v Vuhred (371 m). 

Od tam se bomo napotili po delu poti E6 (imenovana tudi Ciglarjeva pot), na 

Sv. Anton na Pohorju (854 m). To je obsežno razloženo naselje in se razprostira 

na gozdnatem območju, ki sega od Vuhreda in reke Drave visoko pod vrhove 

Pohorja. Na vrhu je cerkev že 336 let. V tem času je enkrat pogorela, pa so jo 

obnovili. Od tam seže pogled proti zahodu do Uršlje gore, Raduhe, Olševe, 

Pece, na sever uzremo pogorje Golice (Koralpe) in Kozjak, katerega pa nam že 

zakriva gozd. Ob cerkvi je mežnarija, kjer je bila nekdaj šola. Danes pa je v njej 

muzejska soba z razstavljenim starim šolskim inventarjem. Od tam se bomo 

odpravili proti Perkavsu, ki je na spodnji postaji sedežnice Kaštivnik (1005 m). 

Tam bomo postreženi s »parlamajsom«  in si bomo odpočili ob prijetnem 

druženju s planinskimi prijatelji, kjer nas bo na parkirišču čakal tudi avtobus 

Pot je lahka in jo bomo prehodili v 4 urah in je primerna za vse starostne skupine, 

možna pa je po dogovoru tudi krajša pot. 

Prijavnina za lastne stroške znaša    18 €. 

Vodila vas bosta VPZS Franja Ferk in Franjo Kunej. 

Prijavite se (do četrtka zvečer) na telefonsko številko Franja: 051 320 

988; e-mail: franja.ferk@gmail.com ali na tel.št.: Franjo: 031 706 509; 

e-mail: franjokunej@gmail.com 
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ZA PRIJETEN POHOD IN OSTALO BOSTE POSKRBELI VI, S SVOJO DOBRO 

VOLJO IN UDELEŽBO! 


