
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI GALICIJA 

in ŽALEC 
 

 

                                                                                    Vabimo na pohod 

 Na etapo 2 Juliane   
 

vodnik Ivo Lindič PD Galicija 

V SOBOTO,  05.2.2022 
 
 Odhod z osebnimi avtomobili, vsak udeleženec si pred odhodom 
 sam uredi s kom se bo peljal.  
 –  ob 6:30 uri izpred podružnične OŠ Trje 
 –  ob 6:45 uri izpred pisarne PD Žalec 
V primeru slabega vremena pohod prestavimo na kasnejši datum. 
Etapa 2 vodi iz Mojstrane skozi sosednjo vas Dovje in pod obronki Karavank, v železarsko mesto 
Jesenice. V zadnjem delu poteka po stari rudni poti. Konec etape pri muzeju Stara Sava. 
Etapa se začne izpred Slovenskega planinskega muzeja, ki stoji ob glavni cesti skozi Mojstrano in na 
vstopu v dolino Vrata, ki je izhodišče za pot na Triglav s severne strani. Etapa večinoma poteka po 
makadamskih cestah in kolovozih, v zadnjem delu po stari rudni poti. Od Slovenskega planinskega 
muzeja v Mojstrani pot vodi najprej v vas Dovje. Vasi Mojstrana in Dovje sta rojstna kraja številnih 
slovenskih alpinistov tako iz pionirskega obdobja alpinizma, kot tudi iz časov po drugi svetovni vojni 
(Mojstranske veverice – alpinisti, ki so bili nekoč poznani daleč naokrog). 
Pot na začetku sledi poti Via Alpina, a se za vasjo Dovje odcepi na vzhod proti dovškim Ravnam in 
dalje proti Plavškemu Rovtu in Jeseniškim rovtom nad Jesenicami. Jesenice so staro železarsko mesto. 
Staro železarno je zamenjala novejša na Koroški Beli, ki še vedno proizvaja različne železne in jeklene 
izdelke. Na Jesenice nas pripelje pot po Stari rudni poti, po kateri so skoraj 400 let prevažali rudo iz 
rudnikov v Savskih jamah do fužinarskega naselja Stara Sava, ki še danes ohranja elemente starega 
fužinarskega naselja. 
Razdalja: 20,6km 
Vzpon: 691m 
Čas hoje: 5 h. Povratek je predviden med 16. in 17. uro. 
Za udeležbo na pohodu je potreben PCT pogoj. 
Oprema: Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice in rezervna oblačila. 
S seboj vzemite dovolj hrane in pijače. 
Obvezna zaščita proti soncu in morebitnimi plohami. 
 
Strošek prevoza: z vozniki se bomo dogovorili za povrnitev stroškov, 
predvideno v višini 10€/na osebo, oziroma po dogovoru z vozniki. 
Prijavite se lahko do četrtka 03. februarja 2022. 
vsak dan od 19.00  -  20.00 
 
041 781185 Ivo Lindič - PD Galicija 


