PD ZZV CELJE VAS VABI
NA PLANINSKI POHOD

(963 mnv)
V NEDELJO, 13. 4. 2014
Ob 7.00 uri z Glazije, 7.10 iz Žalca ter z ostalih običajnih postajališč.
Odpeljali se bomo proti Mariboru do Selnice ob Dravi ter na Sveti Duh na
Ostrem vrhu (903 mnv). Na vzpetini stoji cerkev sv. Duha in kapela sv.
Avguština iz 17. stoletja – nekdanje romarsko središče. Kraj je znan tudi iz
pretekle jugoslovanske zgodovine. Tu so ob meji z Avstrijo umorili Đ.Đakovića
in N. Hečimovića.
Od tam se bomo odpravili po lepi, panoramski obmejni poti proti Kapli. Kratek
postanek pri kmečkem turizmu Tertinjek na avstrijski strani ter naprej proti
Zgornji Kapli, kjer nas bo pri cerkvi sv. Katarine čakal avtobus. To pot bomo
prehodili v 4 urah.
Z Zg. Kaple se bomo še napotili na - Sršenov vrh, kjer je točka Koroške
planinske poti (1 ura lahke poti – 180 višinskih metrov vzpona). Ime Sršenovega
vrha so v preteklosti večkrat spremenili. Naj bi se nekoč imenoval Sehrschön
Kogel. Od leta 1999 stoji na Sršenovem vrhu 40 m visok stolp, katerega je
postavil radioamater za postavitev anten in je opazen že od daleč. Na Sršenovi
kmetiji pa je zanimiva tudi stara hiša, ki spada pod kulturno dediščino, saj je
stara več kot 300 let.
Z vrha pa se vrnemo nazaj k avtobusu ter se odpeljemo proti domu.

Zahtevnost poti: lahka označena pot
Čas hoje: 3.30 – 4.00 krajša varianta; celotna pot cca – 5.30 ure
Oprema: pohodna obutev, pohodne palice in oblačila glede na trenutne vremenske razmere,
planinska izkaznica s plačano članarino, zdravstven izkaznica in osebni dokument.
CENA: 15,00 €

Pohod vodita PV PD ZZV Celje STANKO GAŠPARIČ in FRANJA FERK.
Prijave na tel.št.: 041 862 214 – STANKO ali tel.št.: 051 320 988 –
FRANJA ali email: franja.ferk@gmail.com

VABLJENI NA POHOD PO KOZJAKU!

