
     V SOBOTO, 27. APRILA 2013, OB 7. URI NA GLAZIJI 

Ob množici planinskih poti, ki potekajo po znanih krajih, mimo takšnih  in 

drugih znamenitostih, ki so vsaka po sebi edinstvena in vredna ogleda, je težko 

zapisati, zakaj je ravno Stoperška planinska pot  tista, na katero se je vsekakor 

vredno podati. 

 V opisih pokrajine Slovenje so Haloze prikazane kot najrevnejši predel. Kdaj je 

nekdo reven,  je težko reči, o tem ne morejo soditi drugi. Revščino je težko 

videti, lahko jo le občutiš. Tisti pa, ki živi z njo in ji nemočno kljubuje, pa o njej 

le redko govori.    

Stoperška planinska pot vas ne bo peljala mimo znamenitosti, ki so našle svoje 

mesto v raznih vodnikih in opisih krajev. Sami si boste morali odkriti neznano in 

sami sestavljati vtise v nekaj, kar še ni v vaši zavesti. 

Zberemo se na že znanih AP in ob 7.10 na AP v Žalcu in se odpeljemo skozi 

Rogatec do vasi Stoperce, 283m. Pri Okrepčevalnici Litož lahko kupimo za 2.-€ 

dnevnik in kartonček SPP- KT 1. Nasproti Okrepčevalnice Litož je žal asfaltna 

pot  in po njej v 40 minutah  prispemo do cerkve sv. Ane - zavetnice mater. Pot 

nadaljujemo po stezicah in jasah in v eni uri pridemo v Zeleni dolini KT- 2, kjer 

je krajši počitek. Ko se spočijemo in okrepčamo nadaljujemo pot proti  

Ložnemu. Na poti bomo opazili staro prešo, ki je sedaj domovanje netopirjev in 

sov. V tem predelu Haloz so vinogradi bolj redki. Ob hišah so imeli brajde, 

stiskali pa so tudi jabolka. Po eni uri hoje pridemo do tretje KT. Vzeli si bomo 

še nekaj časa in stopili do cerkve Lorentanske Matere Božje - iz srede 18. 

stoletja, ki stoji  ob mogočni lipi. Tukaj je tudi spomenik padlima partizanoma. 

Pod cerkvijo je mežnarija  (Strmec pri Rogatcu 38) s cvetočo hortenzijo, grmom 

pušpana in divje rastočim šipkom, kar je  dokaz o nekem preteklem življenju.  

Še dobrih 15 minut hoje in bomo na asfaltni cesti Rogatec – Majšperk,  kjer nas 

bo čakal avtobus. 

Tako smo zaključili I. del SPP, na  drugi del  pa vas vabimo v mesecu oktobru. 

Po omenjeni poti vas bosta vodila VPD ZZV Celje FLORJAN NUNČIČ in 

SLAVKO ŠKRUBEJ . Prijavite se na tel.št. 041 613 854 – Slavko in avtobusu 

plačate 15.- € za prevoz.   

SPOZNAJTE ZAHODNI DEL HALOZ IN NJENE NEOKRNJENE NARAVE.  

 



 


