
      ŠENTURŠKA GORA - 

AMBROŽ       
   

 

 

             V NEDELJO, 18. MARCA 2018, OB 7.00 URI, 
 

 

vas vabimo, da se nam pridružite na pohodu na Šenturško goro in naprej do Ambroža pod 

Krvavcem. 

 

Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal ob 07. uri, z ostalih postaj kot običajno. Skozi 

Tuhinjsko dolino se bomo zapeljali do Komendske Dobrave, kjer bomo pričeli naš pohod, ki 

ga bo vodil vodnik PD Komenda. Tokrat pot ne bo težavna in se ne bomo delili v skupine. S 

primernim tempom, dobro voljo  in željo po dobrem druženju, se bomo odpravili proti 

Šenturški gori. Za pot bomo potrebovali dobro uro hoje in premagali dobrih 300 m višinske 

razlike. Po postanku na Šenturški gori, bomo s potjo nadaljevali proti Ambrožu pod 

Krvavcem, do Turistične kmetije Pr' Ambružarju. Na poti bomo premagali dobrih 400 m 

višinske razlike in hodili dobro uro in pol. Z Šenturške gore je lep razgled na dolino, še lepši 

pa z Ambroža, kjer bomo uživali v razgledih od Šmarne gore pa vse do Triglava. Vračali se 

bomo do Šenturške gore po poti pristopa, od tu pa po krožni poti na izhodišče. Za tiste, ki ne 

bi zmogli celotne poti pa bo po potrebi avtobus pripeljal na Šenturško goro.  

 

Na kmetiji Pr' Ambružarju, nas bodo postregli z enolončnico in sladico, za kar bomo plačali 5 

€ na kraju. 

 

Za pot priporočamo dobre zimske čevlje, pohodne palice in oblačila vremenskim razmeram 

primerna, tople napitke v nahrbtniku in kaj sladkega oz. energijskega za prigrizek. 

 

Na avtobusu boste poravnali strošek prevoza 12 €. 

 

Pohod bosta vodila VPZS  

Vladko Korže,  tel. 041 465 355, meil,  vladko.korze@gmail.com in  

Slavko KLAJNŠEK tel. 031 654 760, meil, slavko.klanjsek@gmail.com, ki sta 

vam na voljo za prijave in dodatne informacije.  

 

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

sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi da je seznanjen 

z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano 

članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in 

mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

 

 

 

VABLJENI NA ŠENTURŠKO GORO! 
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