Panoramska pot na Žusem
Začetek poti: Turistična kmetija Žurej (313 m)
Višinska razlika: 356 m
Dolžina poti: 3,7 km
Čas hoje: 100 minut
Zahtevnost poti: Lahka pot
Opis poti: Pohod pričnemo pri Turistični kmetiji Žurej-Ječovo. Po lepi javorski dolini, kjer se je
po ljudskem izročilu sadil prvi krompir v Sloveniji, prečkamo reko Voglajno, ter zavijemo levo
v gozd. Naslednji zanimiv predel poti je prvi težji vzpon: »Kurčev hrib«. Sledi spust, pot pa nas
pripelje do »Grofovega štanta«, kjer se lahko priključimo Strmi, zelo zahtevni poti, ali pa
nadaljujemo desno po cesti, do kmetije Užmah, kjer so pohodniki vedno dobrodošli in dobro
postreženi. Odpre se nam čudovit razgled na dolino pod nami, pogled pa seže tudi do
Kamniško-savinjskih alp, Pohorja, Boča, Donačke. Po 15 minutah hoje, pridemo do
»pušnšank« Užmah, pot pa nadaljujemo po kolovozu do majhne stare kozjanske hišice, kjer
zavijemo levo na makadamsko cesto. Po desetih minutah makadama zavijemo levo v hrib in
skozi manjši kostanjev gozd pridemo do znamenitih »Ravnih njiv«. Nadaljujemo po ravnem
terenu, levo mimo Velikega Špička (669m). Sledimo markacijam in po 10 minutah hoje,
pridemo do Stolpa ljubezni.

Martinova pot
Začetek poti: Turistična kmetija Žurej (313 m)
Višinska razlika: 215 m
Dolžina poti: 2,2 km
Čas hoje: 45 minut
Zahtevnost poti: Lahka pot
Opis poti: Pot se prične pri Turistični kmetiji Ječovo, od koder nas vodi mimo Završkove
domačije proti Vošam po vinsko turistični cesti (VTC), kjer se v nadaljevanju pot prične rahlo
vzpenjati. Ko prispemo na vrh klanca do Kladnikove domačije, sledimo markacijam in
pot nadaljujemo naprej skozi gozd. Ko se nam pogled odpre, pred nami zagledamo hrib Sv.
Helene, katerega glavna značilnost so številni vinogradi in zidanice (gorce) na južne pobočju,
na vrhu pa je cerkev Sv. Helene. Pot nadaljujejemo še naprej po VTC in uživamo v panorami
na številne vinograde in zidanice v bližini. Na vrhu grebena se nam pogled odpre na vaško
središče Javorja in hribe v bližnji in daljni okolici. Pot nas vodi naprej po grebenu mimo
številnih zinanic do najvišje točke hriba Sv. Helene. To je tudi prireditveni prostor, kjer vsako
leto na Martinovo nedeljo poteka prireditev z naslovom: »Po Sv. Heleni Martin na star način«.
Na ta dan poteka tudi Martinov pohod po tej poti.

Strma pot na Žusem
Začetek poti: Grofov štant (430 m)
TIC Šentjur
Ulica skladateljev Ipavcev 17
3230 Šentjur

Telefon:
+386 3 749 25 23
+ 386 41 660 091

Splet in e-pošta:
www.turizem-sentjur.com
tic@turizem-sentjur.com

Višinska razlika: 239 m
Dolžina poti: 1,6 km
Čas hoje: 40 minut
Zahtevnost poti: Zelo zahtevna pot
Opis poti: Začetek strme poti je v predelu, ki se imenuje Grofov štant. Do tega predala lahko
pridemo po panoramski poti, za kar potrebujemo 30 minut zmerne hoje. Strma pot je
opremljena z jeklenicami, klini in številnimi stopnicami. Pot prečka številne skale, ki z svojo
veličino poti dodajo prav poseben čar.

Kostanjeva pot na Žusem
Začetek poti: Loka pri Žusmu (250 m)
Višinska razlika: 419 m
Dolžina poti: 2,2 km
Čas hoje: 60 minut
Zahtevnost poti: Lahka pot
Opis poti: Pot se prične v Loki pri Žusmu, pri Loškem vodnjaku, od koder nas vodi po asfaltni
cesti do domačije Ratajc, kjer se podamo v gozd. Po lepi gozdni poti nadaljujemo pot
prblibižno dvajset minut, nakar pridemo do domačije Užmah. Od tod je zelo lep razgled na
Loko. Tu si lahko ogledamo tudi ribnik. Nadaljujemo po makadamski cesti in pridemo da
izvira pitne vode, kjer se lahko odžejamo. Pot nadaljujemo po makadamu do Žusemskega
gradu. Od tu gremo levo navzgor po asfaltni cesti približno deset minut, nato pa zavijemo
desno v gozd. Sledimo markacijam, ki nas usmerjajo mimo skalovja proti vrhu Žusma.

Grajska pot na Žusem
Začetek poti: Žamerk (300 m)
Višinska razlika: 369 m
Dolžina poti: 2,2 km
Čas hoje: 60 minut
Zahtevnost poti: Zelo zahtevna pot
Opis poti: Pot je del Kozjanske obhodnice; t. j. poti, ki pelje po obronkih Kozjanskega. Začetek
poti je pri gradu Žamerk. Nadaljuje se mimo znamenite pečine z »oknom«, kjer se usmerimo
proti Žusmu, sledimo markacijam in prečkamo cesto Loka - Dobrina ter nadaljujemo pot po
stranski cesti mimo kapelice z zvonikom. Na prvem odcepu zavijemo levo ter zagrizemo v
strm hrib skozi gozdiček do domačije, kjer zavijemo levo in po kolovozu nadaljujemo dvesto
metrov, nato pa zopet zavijemo desno v gozd. Pot se strmo vzpenja proti vrhu Mali Špiček. Pri
padalskem vzletišču zavijemo levo in nadaljujemo po asfaltirani cesti mimo dveh cerkva in
planinskega doma. V sledečem križišču zavijemo desno, nato pa levo mimo lovskega doma
nadaljujemo pot po makadamu. Čez približno petsto metrov zavijemo levo v gozd, sledimo
markacijam. Po desetih minutah dosežemo vrh.
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