
 

PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO   

VARSTVO  

CELJE 

      

 

ODSEK ZA POHODNIŠTVO,  IPAVČEVA 18, 3000 CELJE 
Sekcija PIRAMIDA MARIBOR-PTUJ 

 

 

 

POHOD OB DNEVU ZDRAVJA IZ ŽALCA NA SV.JEDERT 

nedelja, 15.APRIL  2012 

 
 

Ob 6,00 se bomo zbrali na ŢP Ptuj, ob 6,45 na parkirišču pred Mercator centrom na Trţaški 

cesti 14 v Mariboru. Sledi voţnja do Ţalca ,kjer zapustimo avtobus in se v sodelovanju z 

Ţalskimi lekarnami udeleţimo pohoda ob dnevu zdravja. 

 

 Ţalec (257m) je gospodarsko, prometno,trgovsko, upravno in kulturno središče Spodnje 

Savinjske doline, ki se prvič omenja ţe leta 1182, kot trg leta 1256, mesto pa postane 1964 

leta. Od taborskega obzidja se je ohranil obrambni stolp s stoţčasto streho. 

 

Naša pot se bo začela pri O.Š.Ţalec, nadaljevali bomo do Gotovelj in naprej do Jame Pekel. 

Jama Pekel je kraška jama, stara več kot 3 milijone let, je ena največjih turistično urejenih jam 

na Štajerskem. Leţi sredi Ponikvanskega krasa, ki jo je izdolbel potok Ponikvica, ki pred 

jamo ponikne in iz nje priteče z imenom Peklenščica. Pot po jami je dolga 1159 metrov, lepo 

speljana in vzdrţevana, po kateri bomo tudi mi nadaljevali našo pot,seveda po krajšem 

počitku pred jamo. 

 

Pot nas bo popeljala čez Ponikovski kras ,kjer so kraški pojavi enaki kot na Krasu,le v manjši 

obliki, na Pogorišče (415m) kjer se ob trigonometru nahaja tudi ţig Savinjske poti. Še malo 

nas loči od Lovskega doma Rinka (353m) , kjer je zaključek pohoda in topla malica. 

Po daljšem počitku  nadaljujemo na Sv. Jedert (363m), pri kateri se nahaja grobnica 

avstrijskega ministrskega predsednika von Becka . Zgrajena je bila 1185 leta v obliki 

piramide. Sledi še spust v V. Pirešico do bistroja Krimi, kjer nas bo čakal avtobus. 

 

Sledi še voţnja proti domu, kamor bomo prispeli v pozno  popoldanskem času.  

 

 

 

 

PRISPEVEK PO UDELEŢENCU:  22,00 evrov 

 

 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 



Malico in pijačo iz nahrbtnika,topla malica bo pri LD Rinka. Priporočamo primerno topla 

oblačila, kapo in rokavice, vetrovko ter rezervno oblačilo, zaščito proti deţju,dobro planinsko 

obutev, zloţljive pohodne palice, zaščito pred soncem. S seboj pa naj bo vedno tudi planinska 

izkaznica s plačano članarino za tekoče leto, zdravstvena izkaznica in osebni dokument. 

 

 

ODHOD: ob 6.00  iz Ptuja – ţelezniška postaja 

                ob 6,45 uri iz Maribora – Mercator center, Trţaška 14 

                 

 

Hoja: predvidoma 4 ure 

         

Teţavnost:  nezahtevna lahka ,zanimiva pot 

Višinska razlika poti: dobrih 100m 

Povratek:  do 19 ure 

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

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 10.APRILA  

 

OB PRIJAVI OBVEZNO NAVEDI  ŠTEVILKO MAJICE 
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