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DONAČKA GORA – 884 m 

sobota, 17. marec 2012 

 
 

Ob 6.30  odhod avtobusa iz parkirišča pred Mercator centrom na Trţaški cesti 14 v Mariboru.,  

ob 7.00 uri iz Ţelezniške postaje Ptuj. Sledi voţnja v smeri Majšperka do izhodišča na 

Jelovicah (539 m). 

 

Od Sv. Bolfenka na Jelovicah se odpravimo na Kupčinji vrh in naprej proti Donački gori. 

Pod vrhom so moţne variante:  

1. teţja varianta - po strmi  poti pridemo do skal, kjer je pot varovana z jeklenico.(cca 30 

m) in pridemo na tretji vrh Donačke gore. Pot nadaljujemo po grebenu do glavnega 

vrha, kjer je kamnit kriţ ter ţig . 

2. laţja varianta – proti Rudijevem domu na Donački gori ter od doma po Frölichovi poti 

na vrh. 

3. laţja varianta – samo do Rudijevega doma na Donački gori.  

 

Sestop od Rudijevega doma v Pridno vas, kjer nas bo čakal avtobus. 

Odpeljemo se do Izletniške kmetije Darinka,  kjer si privoščimo njeno okusno in domačo 

hrano in še kaj, pustimo se presenetiti. 

 

Zanimivosti: 

Cerkvica sv. Bolfenka na Jelovicah je bila zgrajena  leta 1644 in slovi po bogatih freskah.  

Donačka gora  je najvzhodnejši del Karavank. Na strmem severnem pobočju je velik 

pragozd, zaščiten ţe od leta 1965. Posebno zanimiva je bogata flora, saj edino tu še najdemo 

juvanov netresk in hrvaško peruniko. Z vrha je izredno lep razgled. Donačka gora je dobila 

ime po cerkvici sv. Donata. Do leta 1741 je stala na gori cerkev sv. Donata. Ob divjanju 

neurja je vanj treščila strela in cerkev razdejala. Nato so jo postavili na juţnem pobočju gore, 

kjer še danes stoji. Staro ime gore je Rogaška gora, ker se iz Rogaške Slatine vidi kot rog. 

Donačko goro imenujejo tudi »Štajerski Triglav«.  

Na gori so leta 1934 postavili 10 m velik iz kamna zidan kriţ. Tega so neznanci 1952 

razstrelili. Podoben kriţ so ponovno postavili leta 1992.  

V času turških napadov so okoliški kmetje na njej kurili kresove in naznanjali nevarnost. Med 

obema vojnama je vsakoletni Ciril-Metodov kres oznanjal, da na tem mestu ţivimo Slovenci. 

Dr. Ernest Frölich je pred več kot 150 leti na Donačko goro nadelal prvo označeno planinsko 

pot v Sloveniji, (pot od doma na vrh). 



Rudijev dom na Donački gori je na višini 590 m. Udarniška izgradnja doma se je pričela leta 

1977. Dom pa je bil svečano odprt 1984 leta in so ga poimenovali po zasluţnem planincu 

Rudiju Lebiču. 

 

Med potjo si bomo seveda vzeli tudi čas za malico iz nahrbtnika. Odprt pa je tudi Rudijev 

dom. 

 

Sledi še voţnja proti  Izletniški kmetiji  Darinka . Povratek  domov najkasneje ob 20.00 uri.  

 

PRISPEVEK PO UDELEŢENCU:  20 € 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 

Malico in pijačo iz nahrbtnika. Priporočamo primerno topla oblačila, kapo in rokavice, 

vetrovko ter rezervno oblačilo, zaščito proti deţju, dobro planinsko obutev, zloţljive pohodne 

palice. S seboj pa naj bo vedno tudi planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto, 

zdravstvena izkaznica in osebni dokument, pa seveda knjiţica  slovenska transverzala. 

 

 

ODHOD: ob 6.30 uri iz Maribora – Mercator center, Trţaška 14 

                ob 7.00 uri iz Ptuja – ţelezniška postaja 

 

Hoja: predvidoma 5.30 ure 

Teţavnost:  1. varianta – zahtevna pot 

                   2. in 3. varianta – lahka pot 

Povratek: v  večernih urah  (cca ob 20.00 uri) 

Vodi: Franja Ferk s sovodniki: Jadranka Furjan, Branko Dokl, Izidor Furjan 

Prijave zbira: Jadranka Furjan 041 257 157 ali mail jadranka.furjan@gmail.com in 

                      Franja Ferk 051 320 988 ali mail franja.ferk@gmail.com 

ROK PRIJAVE : ČIMPREJ oz. DO ZASEDENOSTI  AVTOBUSA 

                                                 

                                                  

                                                 

 

mailto:jadranka.furjan@gmail.com
mailto:franja.ferk@gmail.com

