
 

                                          PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
te vabi na izlet 

» l j u b i t e l j e v  č e t r t k o v » 

na   SLOVENJEGRAŠKO POHORJE 
v četrtek, 15. avgusta 2019  

 

    
         Partizanski dom pod Malo Kopo             Dom pod Kremžarjevem vrhom                     

 

Tako kot vsa leta je v mesecu avgustu  že tradicionalna tura po 

Pohorju. Tokrat  gremo na 102. izlet ljubiteljev četrtkov na 

Slovenjegraško Pohorje. Ni potrebno posebno poudarjati, pa vendar 
je prav, da vas ponovno spomnimo, da vzamete s sabo  naše in 
vaše  vnuke, vnukinje, saj je hoja po Pohorju primerna tako za 
otroke kot tudi za nas četrtkarje. Naše izhodišče za turo bo 
Partizanski dom pod Malo Kopo 1443 nmv. Pri Partizanskem domu 
se bomo razdelili v dve skupini. 
Prva skupina  bo šla od izhodišča pri Partizanskem domu proti 
Kremžarjevem vrhu. Pot proti Kremžarjevem vrhu poteka preko 
Kaštivskega sedla na 1189 nmv . Od tu bomo hodili po gozdni cesti 
mimo Ertarjevega vrha  1229 nmv in se spustili najprej na 
Slovenjegraško ali Brneško sedlo 1001 nmv . Nato  pa se bomo malce 
povzpeli, do Mačkovega križa 1056 nmv. Po južnem pobočju 
Kremžarjevega vrha se bomo povzpeli na sam vrh, ki je na 1164 nmv. 
Od vrha pa sledi spust, 10 min hoda, do planinske postojanke pod 
Kremžarjevim vrhom.  Pot  je od izhodišča do Kremžarice izredno 
razgibana in bomo zanjo potrebovali 2,30 do 3  ure hoda. Po krajšem 
počitku se bomo napotili proti Slovenj Gradcu. Našo pot  bomo po 
potrebi lahko tudi skrajšali v Gradišču, kamor bi lahko prišel po nas 
avtobus. Tisti, ki pa boste vztrajni in želeli priti do konca, pa boste lahko 
pot nadaljevali in tako  prehodili celotno traso, do Slovenj Gradca. 
Celotna pot  bo trajala 4,30  do 5 ur hoda. 



Druga skupina  bo šla od Partizanskega doma proti Grmovškovemu 
domu pod Veliko Kopo 1374 nmv. Za pot  bomo potrebovali 1 do 1,30 
ure hoda. Če bo tej skupini  premalo hoje pa se bo lahko sprehodila v 
okolici Pungarta.  

Že uvodoma smo omenili, da je to čas šolskih počitnic zato ne pozabite, 
da gredo lahko z vami tudi vaši vnuki in vnukinje. Ti nam bodo tako kot 
vedno doslej polepšali in popestrili naše potepanje po Pohorju. 

Pa še nekaj: ker naša pot poteka po slovenski planinski poti ne 
pozabite vzeti s sabo transverzalni dnevnik. 

Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.  

Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 

ČAS HOJE: od 1  do 5 ur 
 
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, pohodne 
palice, osvežujoč napitek 
 
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok v Slovenj Gradcu 
 

DATUM PRIJAVE:  do torka 13.08.2019 oziroma do zasedbe avtobusa 

 
ODHODI:  Celje na  AP  Nova vas ( 3 )- poleg Lidla  06.50,  AP Žalec 
07.00,  Migojnice 07.05  in Zabukovica 07.10 uri 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  
email: franci.naraks@gmail.com  
 
 
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 
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