
PD ZZV CELJE VABI NA 

     KAPUNAR (1051 m) 

V NEDELJO,  9. FEBRUARJA, 2020 OB 7.00 URI 
 

Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva na najvišji vrh Kozjaka, kateri se razteza od 

Gaja nad Mariborom in rečice Pesnice na vzhodu in sega do rečice Muške 

Bistrice na zahodu. Na jugu sega do Dravske doline, na severu pa do potoka 

Čakava v Avstriji.  

Posebni avtobus bo peljal iz Slovenskih Konjic ob 6.15 uri mimo Vojnika, 

Spodnje Hudinje, Nove vasi do Glazije v Celju, kjer bo ob 7. uri ter v Žalcu ob 

7.10 uri. Zapeljali se bomo proti Velenju, Slovenj Gradcu ter naprej proti 

Radljam ob Dravi do MP Radelj  (370 m), kjer bo pričetek naše poti. 

Markacije nas usmerijo na pot ob meji, od koder  se občasno odprejo razgledi s 

poti na avstrijsko stran, drugič na slovensko stran in prispemo do koče 

Kapunerhütte. Od tu je le 20 minut do koče radioamaterjev na Kapunarju. Vrh 

pa je 5 minut nad kočo, ki pa ni razgleden. Po kratkem postanku se bomo 

spustili po označeni poti v Radlje ob Dravi (371 m), kjer nas bo čakal avtobus. 

Pot navzdol poteka po gozdni cesti, ki ni preveč strma, v spodnjem delu pa po 

gozdnih poteh, tudi del po trim stezi. 

Čas hoje: do vrha 2 uri, spust v Radlje 2.30 uri. 

Višinske razlika po poti vzpona: 425 m; spusta: 680m. 

Pot je lahka označena.  

Možna je krajša varianta - 3 ure. 

Udeleženci pohoda morajo imeti primerno planinsko obutev, opremo in oblačila 

primerna vremenskim razmeram. Hrana in pijača je iz nahrbtnika. 

Prijavnina za lastne stroške prevoza znaša 16 €. 

Pohod bosta vodili VPZS 

FRANJA - 051 320 988,e-mail: franja.ferk@gmail.com, in 

JANJA -040 705 301,e-mail: janjapol@gmail.com, 
ki sta vam na razpolago za prijave in dodatne informacije. 

 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih 

sprememb ali odpovedi pohoda.  

 

 

LEPO VABLJENI NA SREDOGORSKO GOZDNATO POGORJE OB SEVERNI 

MEJI! 


