
PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE   

 

 
 
 

 

DATUM POHODA  
čas in kraj odhoda 

Sobota, 12. 11. 2011, ob 8.uri 
Avtobusna postaja Velenje 

LEPI ČEVELJC  - TRŠKA POT 
VODJA POHODA Mojca Novak 

MENTORICE OŠ Šalek, MPT, AA 
PREDVIDENI POVRATEK: Ob 13.30 uri z vlakom iz Šoštanja 
VRSTA PREVOZA Posebni avtobus (avtobusna postaja Velenje), vlak 
CENA 5 € (člani PD), 7 € (nečlani) 
ZAHTEVNOST: Lahka, nezahtevna pot 
OPREMA: Planinska obutev, topla oblačila . 
POTREBNI DOKUMENTI: Dnevnik Mladega planinca 
MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika 
OPIS POTI:  
 
Trška pot, je speljana po mejah šoštanjskega pomirja (mestnega ozemlja) in se začenja pri ribiški koči ob 
Družmirskem jezeru. Nato se izogne tistemu delu pomirja, ki je potekalo po danes potopljenih delih 
Družmirja, vendar se pri Klancu (Klancjurju) ponovno stakne z njim ter se nato vije po razglednem in 
slikovitem slemenu, ki ločuje Lokovico od jedra Šaleške doline. Na slemenu je pri kmetiji Vrhovnik moč 
dobiti tudi žig poti. Vrhovnik je stara in čvrsta kmetija, katere začetki segajo vse tja v srednji vek, saj se 
kmetija s tem imenom na tem mestu prvič omenja že v 15. stoletju. Še mnogo starejši je naslednji očak, ki 
sprejme pohodnika, ko se le ta spusti mimo kmeta Križnika in ob Pleškem vrhu do starega šoštanjskega gradu, 
ki mu danes domačini pravijo tudi Pusti grad.  Do danes je ostala ohranjena polovica osrednjega stolpa, ki se, 
kljub temu, da je minilo že več kot petsto let, kar je bil nasilno razvaljen, trmasto zoperstavlja zobu časa. 
  
Pot nas nato vodi pod Veniškim vrhom in v zahodni smeri do kmetije Pušnik, kjer obiskovalca čaka naslednji 
žig, ter prijazni domačini, ki radi pokažejo tudi svojo majhno, toda atraktivno narodopisno zbirko. Od Pušnika 
se pohodnik lahko odloči za strmejšo, a bližjo ali položnejšo in daljšo varianto poti do soteske Penk. V soteski 
Penk je bil pred več kot dvesto leti tudi rudnik svinca in cinka.Tu je tudi cerkev sv. Mihaela, ki je bila zgrajena 
leta 1974, kot nadomestilo za staro, zaradi ugrezanja doline podrto farno cerkev. Druga znamenitost, ki je 
pohodnik ne sme zamuditi, je nedvomno kraška jama pri domačiji Rotovnik, njena največja znamenitost  so 
aragonitni ježki. Pri Rotovnikih dobimo tudi tretji žig na naši poti. Za tem pelje pot skozi novodobno naselje 
Pohrastnik.  Nato pa čez potok Toplico in skozi naselje Metleče in gozd Široko do vile Široko, ki sta jo 
zgradila Hans in Melvina Woschnagg.  
 
Za vilo čaka pohodnika le še zložen spust proti dolinici, ki jo je oblikoval potok Klančnica, kjer je na severni 
strani poti, pri kmetu Falentu tudi zadnji žig poti. Sledi vzpon preko Goric, kjer se lahko ob križu spomnimo 
vseh ubitih po drugi svetovni vojni ter nazaj do ribiške koče, kjer se je trška pot tudi začela. 
 
VREME Če bo zelo slaba napoved, bo izlet odpovedan. O tem boste pravočasno obveščeni.  
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Prijavite se mentoricam na šoli do srede, 9. 11. 2011. 

Želimo vam varen korak in lepo turo!                                    


