
 

  PLANINSKO DRUŠTVO 

ŽALEC 

SENIORJI  
 

 

vabijo na izlet 
 

Savinjska planinska pot SPP1: 
  

Gora 
 

v sredo, 12. februarja 2020 

 

Pa začnimo, drage seniorke in seniorji, v letu 2020 naše skupne sredine izlete blizu naših domov! 

 

Dobimo se ob 8. uri na parkirišču POŠ Trje, kjer je dovolj prostora za parkiranje. 

 

Pot nas bo peljala v smeri Podgore, kjer se bomo počasi dvigali do Vrhovška, ki je na začetku grebena Gore. 

Nato po lepi poti po celotnem grebenu mimo Šumija do planinskega doma PD Galicija na vrhu Gore. Gora 

ima še dve imeni: Šentjungert po zaselku ali pa Kunigunda po zavetnici v cerkvi. Skupno bo zmerne hoje za 

cca 3 ure. 

 

Z Gore je kljub skromni višini lep razgled. Na vzhodu je hribovit svet proti Vojniku, Šentjurju in na 

Kozjansko. Vidimo Konjiško goro, Boč in Donačko goro na severni strani, v bližini je naselje Šmartno v 

Rožni dolini in Šmartinsko jezero; na jugu Savinjska dolina s Celjem, Petrovčami, Žalcem in Šempetrom na 

levem bregu Savinje ter Grižami in Preboldom na desnem bregu ob vznožju Posavskega hribovja z Maličem, 

Bukovico, Homom, Gozdnikom, Mrzlico, Golavo, Reško in Veliko planino; na zahodu je gornji del Savinjske 

doline proti Braslovčam pod vznožjem Dobroveljske planote, na severni strani doline pa Ponikovska planota 

z Goro Oljko, naprej proti zahodu vidimo Menino, Rogač, Raduho in vrhove vzhodnega dela Savinjskih Alp z 

Ojstrico; na severni strani je v bližini Paški Kozjak, zadaj pa Uršlja gora in Pohorje. (opis Božo Jordan!) 

 

V planinskem domu bomo pomalicali iz nahrbtnika in popili kakšen čaj ali kaj drugega iz zaloge na koči. 

Dobili bomo tudi prvo štampiljko SPP. 

 

Zatem se bomo spustili proti jugu v dolino in nato mimo »Gališkega slapa« ter mimo Železnega nazaj na 

Trje. 

               ,                                                                                                           

Oprema: pohodni čevlji, palice in oblačila glede na vreme. 

 

Hrana iz nahrbtnika, po želji pijača na koči.  

 

Na parkirišče se vrnemo okrog 14. ure. 

           

Zaradi organizacije dežurstva na koči prosimo za informativne prijave Janezu na 041 662 883. 

 

Se vidimo!                                                                                                                               

                                                                                                                                        Janez in Dušan 


