Dobrodošli v apartmajih .
Osnovne podatke o tem kaj lahko kot družina počnete na tem območju najdete na: https://family-fun.si/
Verjamem, da boste uživali in spletli močne medsebojne vezi. Posvetite se svoji družini .

Raziskovanje Kozjaka (Sv. Duh na Ostrem Vrhu)
Danes se boste odpravili na Kozjak. Kozjak je sredogorsko gozdnato hribovje, ki spada pod Labotniške
Alpe, je razmeroma ozko, dolgo in zelo razčlenjeno sredogorje. Našli ga boste na drugi strani reke Drave.
Če ste prej opazili, da je severna stran Pohorja dokaj strma, boste še bolj presenečeni nad Kozjakom. Pot
vas bo vodila na Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Vzpon traja nekje 1,5 ure.
ZJUTRAJ
Zjutraj si pripravite zajtrk. Predlagam, da ga v primeru lepega vremena uživate na terasi s pogledom na
Pohorje. Če vržete nekaj hrane v nahrbtnik tudi ne škodi. Otroci obožujejo na poti postanke, kjer si sami
pripravijo sendvič ali namažejo kaj na kruh.
Z avtom se odpeljete do odcepa na glavni cesti Maribor – Dravograd, tam boste v bližini HE Fala opazili
mostič na Šturmovem potoku. Natančno na tem mostičku je tudi meja med Štajersko in Koroško. Torej
zavijete desno iz glavne ceste Maribor – Dravograd.
Vozilo pustite ob žagi ali nekje v bližini. Pot se prične pri žagi, ki je vidna tudi s ceste Maribor - Dravograd.
Opcija je tudi, da se še malo naprej odpeljete, ter tako malo manj hodite. Izhodišče za začetek poti je npr.
nekje tukaj.
Večji del poti poteka ob potoku (Šturmov potok), ki je zelo razigran in vam bo nudil odlične možnosti za
namakanje nog ali uživanje ob sedenju na skali in poslušanju zvokov, ki jih daje neokrnjena narava.
Po dobri uri hoje boste prispeli na Sveti Duh na Ostrem Vrhu. Tam si ogledate romarsko cerkev ter z eno
nogo stopite na tla Avstrije. Meja med Slovenijo in Avstrijo poteka v neposredni bližini kraja.
Če imate hrano iz nahrbtnika je zdaj čas, da ga odprete ali pa si naročite kaj v gostilni na vrhu.
Sledi spust v dolino.
Pot nazaj – HE Fala
Predlagam, da se napoti nazaj ustavite na HE Fala. HE Fala je najstarejša hidroelektrarna na slovenskem
delu Drave. Njena gradnja se je začela že leta 1913. Dokončali pa so jo 1918, ko so pognali prvih pet
turbin.

Elektrarna je bila za tiste čase pravi čudež tehnike in sodobne opreme. V času izgradnje je predstavljala
eno najmodernejših tovrstnih naprav v srednji Evropi.
Še danes vam bo vzela sapo, ko boste občudovali njeno velikost, še posebej ob zavedanju, da je bila
zgrajena pred dobrimi sto leti.
Zapeljite se čez elektrarno, na desni breg Drave, ter pot nadaljujte proti Rušam. Peljali se boste tudi
mimo Falskega gradu (možnosti ogleda od zunaj) ter Falske pečine.
Malo pred krajem Smolnik (nekje tukaj) se ustavite in pojdite pogledat Fundamentalni reper, ki leži ob
železniški progi Ruše–Fala, pri kilometrskem kamnu 15,3. Ker ni nič označeno, boste tukaj morali malo
uporabiti raziskovalno žilico
. Fundamentalni reper je umeščen v stabilno gnajsovo steno in ima
latinski napis. Od vseh reperjev v nekdanji Avstro-Ogrski se je ohranil na ozemlju Slovenije samo ta. Še
danes se uporablja za ugotavljanje premikov tal v večjem časovnem razdobju (nad 100 let) in za določitev
natančne nadmorske višine. Fundamentalni reper v naselju Smolnik v občini Ruše je izhodišče višinske
geodetske mreže v Republiki Sloveniji. Zaradi svoje lege tik ob železniški progi je reper Smolnik verjetno
manj poznan in slabo promoviran kot turistični objekt, kljub temu da ima velikansko zgodovinsko
vrednost.
OPOMBA: Del poti do Fundamentalnega reperja boste morali prehoditi ob železniških tirih, zato bodite
pozorni.
Za dušo in telo ste danes naredili dovolj.

Vrnitev v Ruše
Preostanek dneva preživite po svojih željah. Predlagam Športni park Ruše, kopanje na bazenu. Prav tako
pa je vedno zanimivo ostati v apartmaju in uživati v družabnih igrah.

Naj bo to čudovit dan, Sabina
Opomba: Predlagam pohodniško obutev.
Seveda pa je to vaš čas in mogoče vas kaj drugega navduši na: https://family-fun.si/

