
   

                                                VULKANSKI STOŽEC, 1534 M 

V NEDELJO, 16. JULIJA 2017 OB 7.00 URI NA GLAZIJI 

Planinsko društvo ZZV Celje vabi vse ljubitelje narave na lažji planinsko turistični 

pohod, z manjšo višinsko razliko.  Povzpeli se bomo na vulkanski stožec Osser  

na avstrijskem Štajerskem blizu Gradca, ki je tako rekoč hišna gora glavnega 

mesta Štajerske. Dviguje se ob robu planine Teichalm, ki je nekako mešanica 

naše Rogle in Velike planine in jo meščani obiskujejo poleti in pozimi.  

Odhod avtobusa iz Celja bo ob 7.00 uri in ob 7.10 iz Žalca. Peljali se bomo skozi 

Maribor, mejo prečkali v Šentilju, (ne pozabite veljavnega osebnega 

dokumenta). Peljali se bom skozi 14 km dolg avtocestni predor pod 

Plabutschem do lepega trga Frohnleiten, 25 km severno od Gradca, kjer bomo 

zavili v predalpski svet vzhodne Štajerske in skozi turistični kraj Fladnitz, na 

planino Teichalm s povprečno višino 1100m. Pozimi je tu smučišče, poleti pa 

sprehajališče za številne pohodnike. Teichalm obkrožajo  do 1500 m visoke 

gore, prepredene s planinskimi potmi. Ustavili se bom pri gostišču Jaegerwirt,  

1195 m  in tu začeli enourni pohod na 1548 m visoki Oser  po poti  št. 45. 

Potem se bomo spustili na  drugo stran proti sedlu, kjer je možen sestop do 

naslednjega gostišča ali pa bomo nadaljevali pot čez Siebenkoegel, to je rahlo 

razgibana slemenska pot, ki nam bo vzela 1,5 ure časa do sedla Sommeralm s 

turističnimi objekti. Do sem bo pripeljal tudi po dolini avtobus. Tu blizu se 

nahaja tudi izvir reke Raabe, ki teče potem skozi sotesko Raabklamm proti 

vzhodu. Na zahodu pa je gora Hochlantsch z zavarovano pohodno potjo. Če bo 

še čas, se bomo zapeljali do bližnjega jezera Teichalmsee, se ob njem sprehodili 

ali pa celo veslali najeti čoln. Tu je speljana tudi sprehajalna pot preko 

višinskega barja na deskah, podobno kot pri nas na Rogli. Na povratku si lahko 

še ogledamo lepo urejen trg Frohnleiten v dolini reke Mure. Izlet je primeren za 

vse starostne skupine in ga bosta vodila Franjo Kunej, tel št. 031 706 509 in 

Slavko Klanjšek, tel.št. 041 654 670. Cena za prevoz znaša 18 €. 

PRISRČNO VABLJENI V PREDALPSKI GORSKI SVET ! 


