PD ZZV CELJE VABI NA

STROJNO

1055 m

V SOBOTO, 18. FEBRUARJA 2017
Dobimo se na že znanih postajališčih in ob 7.00 uri na AP Glazija in
ob 7.10 na AP v Žalcu.
Odpeljemo se proti Slovenj Gradcu, kjer pred Dravogradom zavijemo proti
Libeličam, vasici ob meji z Avstrijo. LIBELIČE so znane iz leta 1922, ko je
vaščanom uspelo po dodatnem trudu izničiti rezultate plebiscita iz leta 1920 in
se priključiti Jugoslaviji. Iz prve polovice 12. stoletja se je ohranila okrogla
kostnica ali karner – pokopališka kapelica s kostmi v kletnem prostoru. Tu bomo
pričeli našo pot na Libeliško goro ter naprej ob meji na Strojno.
STROJNA je izrastek Centralnih Alp in se razprostira od Suhega vrha vse do
meje z Avstrijo. Hribovito istoimensko naselje raztresenih gorskih kmetij slovi
po strminah, v katerih je delo na poljih in pašnikih zelo težko vsakdanje
opravilo. Nekaj kmetij je izjemno velikih, tako da dajejo videz celih zaselkov.
Najvišja točka je na višini 1055 m. Velika domačija pri Janežu je eden
najpomembnejših spomenikov ljudskega stavbarstva na Slovenskem iz 17.
stoletja.
Mimo cerkve sv. Urha bomo sestopili v dolino Zelenobreškega potoka, kjer nas
bo pri »Zadnjem dinarju« čakal avtobus.
Izhodišče: 443 mnv. Višinska razlika vzpona je 612 m.
Čas hoje 4 ure.
Prispevek za prevoz znaša 15,00 €.
Za pot potrebujete planinsko obutev in opremo ter oblačila primerna zimskim
razmeram. Po lahki poti vas bosta vodila PLV PD ZZV Franja Ferk in Janez
Oman.
Prijavite se na telefonski št.:

FRANJA - 051 320 988, e-mail: franja.ferk@gmail.com, ali
JANEZ - 041 494 530
»NAROD KI NE POZNA SVOJE PRETEKLOSTI, JO MORA DOŽIVETI ŠE ENKRAT. Kdo od Slovencev bi
želel, da bi naš narod moral pretrpeti še enkrat, kar je že pretrpel? Zato je treba poznati svojo zgodovino, da se
bomo znali braniti in obdržati, kar so nam zgradili naši predniki«.
Dr. Luka Sienčnik, Koroški plebiscit 1920

VABLJENI NA KOROŠKE HRIBE OB MEJI!

