
 

              V NEDELJO, 18. NOVEMBRA 2012, 0B 7. URI NA GLAZIJI  

Vse ljubitelje planin vabimo po Steklasovi planiski poti po Dolenjski. 

Dobimo se ne že znanih AP in ob 7.10 uri na AP v Žalcu, nato se odpeljemo 

mimo Zidanega mosta, Sevnice do Šentruperta. S trga pred cerkvijo sv. Ruperta 

nas kolovozna pot popelje proti Veseli Gori; na desni strani nas spremljata grad 

Škrljevo in Križev pot s kapelo žalostne Mati božje. Na vrhu nas pričaka Vesela 

Gora (324 m ) z baročno cerkvijo sv. Frančiška Ksaverja in grajsko pristavo – 

Barbovo graščino. Pot nadaljujemo proti vasi Ravnik in skozi zaselek Ostrež, kjer 

se vzpenjamo na vinorodno goro Apnenik mimo vinarja Franca Špolarja. Pot se 

nato spusti vse do pravljične Koromandije. Od tu se povzpnemo na Okrog, do 

izletniške kmetije Pri Vidi, ob gotski cerkvi sv. Babare (523 m). Z Okroga se 

spustimo do vinogradnega okoliša Zadruga, od tu pa v dolino, kjer nas sprejme 

izletniška kmetija Možina. Gozdna pot nas nato vodi na Hom ter po vzponu na 

najvišjo točko poti – Površnico (602m), lokacija bodočega doma planincev in od 

tam v Nebesa in izletniško kmetijo Nebesa. Proti vzhodu se spustimo po gozdni 

poti do vinske kleti Brcar, pot pa nadaljujemo do Vihra s cerkvico sv. Duha    

(536m). Od tam se po cesti med vinogradi spuščamo na Hrastno, do zidanice pri 

Deželanu. Zadnji del poti je speljan po gozdu, prečkamo globoko ujedeno 

dolino Globoko in se napotimo skozi vas Kamnje mimo Janezovega muzeja 

starega orodja. Nato sledi spust v Šentrupert, kjer zaključimo v gostilni Jaklič. 

Dolžina poti je 20 km in z zmerno hojo jo bomo zmogli prehoditi v petih urah in 

pol. Višinska razlika poti je 334m, najnižja točka je Glogoko,268 m in najvišja 

točka so Nebesa, 602 m. Pot je primerna za vse starostne skupine. V kolikor pa 

posamezniki nebi zmogli celotne poti, jo lahko  skrajšamo za polovico.  

Za turo se prijavite VPZS  Slavku Klanjšku na tel.št.  031 654 760 in VPZS  Stanku 

Gašperiču na tel št. 041 862 214 . Na avtobusu plačate 10.- € za prevoz.  

                V A B L J E N I  P O  D O L E N J S K I H  G R I Č I H !            


