PD ZZV CELJE VABI NA

V NEDELJO, 4. JANUAR 2015, OB 07.00 URI NA GLAZIJI
Z Glazije v Celju se bomo z avtobusom odpeljali ob 07.00 uri in z ostalih
postajališč kot običajno.
Napotili se bomo proti Novemu mestu ter vse do izhodišča Gabrje (400 m), kjer
se prične naš pohod na Trdinov vrh, ki je najvišja točka Gorjancev, dolenjskega
pogorja, po katerem poteka meja med Hrvaško in Slovenijo. Pot nas pripelje do
studenca Gospodična, kar je ena najbolj vabljivih znamenitosti Gorjancev. Izvir
je zavarovan kot kulturni spomenik. Nadaljujemo pot po nekaj zložnih
stopnicah do planinskega doma Pri Gospodični (822 m). Od doma nadaljujemo
proti vrhu po priljubljeni stari pešpoti, katero so že leta 1889 markirali na
pobudo Johannesa Frischaufa.
Hrvati pravijo Gorjancem Žumberačka gora, obmejnemu vrhu z oddajnikom in dvema
cerkvicama pa Sveta Gera. Tudi Slovenci smo ta vrh poznali kot Sveto Jero – a leta 1923 smo
ga preimenovali v čast Janeza Trdine, ki je slavo tem krajem pisal v svojih Bajkah in povestih
z Gorjancev. Na vrhu sta bili postavljeni dve manjši cerkvi. Od Svete Jere so ostale le
ruševine, druga pa je kapela Svetega Ilije, ki se nahaja na hrvaški strani.
Z vrha je zaradi gozda razgled slab, a se kljub temu ob lepi vidljivosti vidi del Julijcev in
Kamniško Savinjskih Alp.

Vračali se bomo mimo Krvavega kamna do Miklavževega doma in nato mimo
Gospodične nazaj v Gabrje.
Za pot potrebujete planinsko obutev, oblačila in opremo, ki naj bodo primerna
glede na vremenske razmere. Za pot bomo potrebovali 5 ur zmerne hoje.
Višinska razlika: 778 m
Zahtevnost: lahka označena pot
Prispevek za prevoz: 17,00 €
Pohod bosta vodila VPZS Mitja Čmer in Janez Oman.
Prijave zbirata na telefonsko številko: 041 368 651 – MITJA ,
e-mail: mitja.cmer@albatros.si ali 041 494 530 – JANEZ
GREMO PO IZVIR ZDRAVILNE VODE H GOSPODIČNI!

