
   NARAVNE ZNAMENITOSTI                                                                                                                
 1. soteska Bistrice - Prišjek
 2. soteska Sotle - Zelenjak
 3. naravno okno (Kunšperk)
 4. kraški izvir Davjek
 5. izvir Trebčice
 6. ribnik na Trebčah
 7. Žurajev hrast

   KULTURNA DEDIŠČINA
 1. občinska stavba  
 2. cerkev sv. Križa  
 3. Slomškov kip
 4. Trebeže
 5. trg Podsreda s prangerjem 
 6. Svete gore nad Podsredo
 7. grad Podsreda
 8. Osojnikov križ
 9. Svete gore
 10. Bizeljski grad
 11. razvaline gradu Kunšperk
 12. Kravaričeva domačija
 13. Stadlerjeva hiša
 14. Kolarjeva domačija
 15. cerkev sv. Petra
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Informacije: 
KOLESARSKA SEKCIJA ORANS
Bistrica ob Sotli
E-mail: ksorans@gmail.com 
Web: www.ks-orans.bistricaobsotli.si 
Kontakt: 041/968-106 - Gašper
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Razgibana pot vas bo popeljala po skrajno vzhodnem, 
obmejnem delu naše prelepe dežele in vam razkrila vso 
pestrost, slikovitost in neokrnjenost tega manj znanega 
koščka Slovenije.

Nadenite si »rožnata« očala in se pustite zapeljati od lepot, 
ki se vam bodo ponujale ob poti.

Prebudite malega princa nekje globoko v sebi… 
Po kolesarski poti vas bodo usmerjale 

male smerne tablice, ki jih boste prepo-
znali po simpatičnem kolesarju. 

Oransova kolesarska pot je dolga 40 km 
in je primerna za rekreativne kolesarje, po-
nuja pa tudi 3 skrajšane variante (10 km / 
24 km / 33 km), ki so primerne za dru-
žine in kolesarje z malo manj kondicije…  
Priporočamo gorsko kolesarsko kolo, saj del 
poti poteka tudi po makadamskih in goz-

dnih poteh (pazite na traktorje!) in seveda primerno kolesarsko 
opremo (čelado, očala, obutev…).

Kolesarska pot je plod dela Kolesarske sekcije Orans 
(sekcija Športnega društva Bistrica ob Sotli), ki si je ime 
nadela po reliefu molivca, vklesanega v kapelo sv. Jurija na 
starodavnih Svetih gorah.

Pot se začne pred občinsko stavbo  1 v samem sredi-
šču vasi Bistrica ob Sotli, ki ji domačini še vedno pravijo Šem-
peter in vas vodi proti kmetiji Marof  1, kjer lahko poskusite 
kapljico »rujnega« in ostale domače dobrote. Pri transforma-
torju se peljete levo do glavne ceste, kjer zavijete desno proti 
zaselku Polje pri Bistrici. Tam boste na desni strani zagledali 
kmetijo Luka  2, (prijazni gospodar vas bo vedno vesel), 
malce naprej pa trgovino Marjan Market  3, kjer si lahko 
kupite kakšno energijsko tablico. Če ste še malce zaspani, 
obiščite gostilnico Kava bar Fendre  4 in si privoščite 
jutranjo kavico. Zraven je trgovina z računalniško, mobilno 
in navigacijsko opremo ZIP  5 (v primeru, da se izgubite).  
V primeru okvare kolesa (gumidifekt) pa vam priporočamo 
vulkanizerstvo in bar Vag-Toni  6 v bližnjem Kumrovcu 
onstran meje. Malce za veliko tablo »Nasvidenje, Bistrica« 
boste skrenili z glavne ceste levo in se mimo ne ravno vzor-
nega avtoodpada kmalu spustili na desno proti mejni reki 
Sotli. Na drugi strani reke stoji kot nema priča bivše države 
osamela »Valjaonica betonskog čelika Kumrovec«, ki je pred 
leti dajala kruh tudi mnogim Slovencem.

Pravijo, da je reka Sotla prav tu najgloblja (do 3 m) in v 
njej plavajo ogrooomni somi… Tako ribiči…!

Mimo hiš na Plesu vas bo takoimenovana »policijska 
cesta« popeljala levo v hrib v smeri proti Svetemu križu. Ne 
pozabite, da ste v obmejnem pasu in da srečanja z »modrimi 
fanti« niso nobena redkost.

Preden boste osvojili Sveti križ, bo treba močno zajeti 
sapo in premagati kar dva huda vzpona. Ko boste prišli do 
razcepa poti, pa se le za trenutek odpočijte, preden zavijete 
levo in se povzpnete na vrh, kjer vas čaka čudovit razgled…

Sveti križ  2, cerkvica, ki datira v 17. stoletje, je s svojo 
izjemno pozicijo na vrhu Vine gore (327 m.n.v.) ena najdo-
minantnejših razglednih točk sotelske doline, zato se pustite 
očarati in se ozrite na vse štiri strani:

Na JUGU  v ozadju Orlica z Rožcami, Svetimi gorami in 
Kunšprsko goro, ki se na JUGOVZHODU spusti v ozko sote-
sko Zelenjak, skozi katero si reže pot tudi mejna reka Sotla.

Na VZHODU se razprostirajo »bregi in bregače« Hrva-
škega Zagorja.

Morda boste uzrli razvaline dveh srednjeveških gradov, 
enega na slovenski in drugega na hrvaški strani. Poiščite ju! 
To sta Kunšprski in Cesar grad.

Spodaj je dolina reke Sotle in Kunšprsko polje desno ter 
Kumrovec, Titov rojstni kraj, z Risvico levo.

Na SEVERU se v ozadju dvigata Donačka gora in Boč 
(oddajnik), zadaj pa se kaže Pohorje. Pred nami še vedno 
Hrvaška in cerkev sv. Katarine (Kate po domače), v ozadju 
Podčetrtek (grad).

Med Bočem in Donačko goro se skriva še en srednjeve-
ški lepotec, grad Tabor (Desinić), kjer naj bi domovala Vero-
nika Deseniška, velika ljubezen Friderika Celjskega.

Bolj SEVEROZAHODNO se med griči skrivata vasici Polje 
ob Sotli in Buče.

Malo višji, z gozdom porasli bregovi, ki se dvigajo na 
ZAHODU, pa nosijo na svojem pobočju vas Križan Vrh. Tja 
vas bo vodila pot. Na zahod torej…

Še prej pa na JUGOZAHODU, tik pod grebenom Orlice, 
poiščite grad Podsreda, čudovit, »najbolj grajski« med gra-
dovi na Slovenskem.

Tako, prvi počitek in eden lepših panoramskih razgledov 
je za vami.

Sedaj pa veselo navzdol po grebenu Vine gore, desno 
skozi vas Srebrnik do glavne ceste.

(POZOR! STOP!) Pazljivo prečkajte glavno cesto!

1 Če ste že mogoče utrujeni in vas noge ne 
ubogajo več, je tukaj že prva možnost vrnitve do 
izhodiščne točke. Zavijete levo po glavni cesti in 
se vrnete na izhodišče (še 3,5 km). 

Po uspešnem prečkanju regionalne ceste se boste po 
stranski cesti mimo domačije Klakočar začeli počasi vzpenjati 
proti Križan Vrhu. Včasih makadamska gozdna pot vas bo po 

strmem vzponu pripeljala na stičišče 
treh vasi na Videžu: Dekmance, Srebr-
nika in Hrastja. Na desni strani boste 
zagledali Slomškov spomenik  3 
(tukaj poteka Slomškova pot), ki je 
delo našega vsestransko uspešnega 
občana Francija Černelča. Desno se 
razprostirajo raztreseni zaselki: Dek-
manca, Lastnič, v dolini Bobovec, levo 
pa Hrastje. Pogled levo na Svete gore.

Označena pot vas bo vodila naprej do zaselka Križan Vrh, 
kjer boste najprej zavili levo in kmalu nato desno po planoti 
proti Jezeram. Kotanja, kjer naj bi bilo nekoč jezero, priča, da 
je svet tukaj kraški. Na levi strani ne prezrite lepe Jezerske 
kapele, ki pripada Jezerskim, domačiji desno. Če ste precej 
utrujeni in si želite počitka ter osvežitve, povprašajte po bli-
žnjem vinogradništvu Püst  7 in vinogradništvu Ulčnik  8.  
Ne bo vam žal.

Nadaljujte mimo razpela in zavijte desno pri »Kržanjski« 
kapeli, ki na svojstven način krasi in čuva ta svet. Na desni strani 
boste uzrli Trebeže  4 ter, zanimiv sklop zapuščenih hiš.

Vzemite si še malo časa in se naglejte lepot še od tukaj. 
Lepa planota…

Tako, sedaj pa ste si zaslužili zopet malo spusta; ne poza-
bite slediti tablicam, ki vas 2-krat zapored usmerijo levo.

Pred vami je okoli 6 km hladne, senčne poti. Po lepi goz-
dni cesti, sredi neokrnjene narave boste uživali v soteski 
potoka Sušica, njenih logih in kanjonih. 

Na koncu soteske pa še majhen vzpon in nato spust proti 
Podsredi. 

(POZOR! STOP!) Prečkanje glavne ceste!

2 Če pa se vam slučajno ne da več vrteti pedal, 
se lahko po glavni cesti levo vrnete do izhodiščne 
točke (še 7,5 km).

Tipična trška zasnova vasi s prangerjem (sramotilnim 
stebrom) priča o živahnem srednjeveškem trškem življenju. 
Danes je v Podsredi  5 sedež Kozjanskega parka z upravo 
in osrednjim informacijskim centrom.

Preden boste nadaljevali pot, pa se le osvežite v vaški 
gostilnici, saj se bo treba zopet spoprijeti s klancem, dolgim 
približno 5 km. Tokrat se boste vzpenjali po regionalni cesti, 
zato pazljivost ni odveč, v smeri gradu Podsreda. 

Zajemite sapo in pogumno v klanec!
Že na prvem ovinku se vam bo ponudil čudovit pogled na 

podsredškega lepotca, na tretjem ovinku desno pa ne prezrite 
stare božjepotne cerkvice Matere božje sedmih žalosti  6 
(domačini ji pravijo Stare ali bližnje Svete gore) s kapelicami 
križevega pota, razposajenimi po pobočju.

Na Gorjanah, zaselku na vrhu, boste zapustili glavno 
cesto in zavili levo. Še malo sape in po nekaj ovinkih spust.

Pri kapelici sv. Florjana se vam odpre čudovit pogled na 
srednjeveški grad Podsreda  7.

Pozdravljen, lepotec! Ustavite se in poglejte to mogočno 
grajsko poslopje, grad, za katerega velja, da je najbolj »graj-
ski« med gradovi na Slovenskem. Veličastno!

Po ogledu gradu in lepe panorame vas vabimo na 
KNEŽJO POT, ki vas bo po senčnih, gozdnih pobočjih Orlice 
popeljala nazaj proti vzhodu do Svetih gor.

To je najlepša kolesarska gozdna pot, ki ne ponuja le 
gozda, ampak tudi drevesa, ki jih je vredno videti.

Po približno 8 km čudovite razgibane vožnje čez drn 
in strn se na »Vrhuncah« odpre svet. Desno se kažejo griči 
bizeljsko-pišečkih goric in Brežiška ravan, ki zadaj že prehaja 
v hrvaško Sljeme, Zaprešić in Zagreb.

Pred vami je zaselek Vrhovnica »Vrhunce« s samo nekaj 
prebivalci. Majhen vzpon vas pripelje do stebrastega zname-

nja na desni strani, ki mu pravijo Osoj-
nikov križ  8 in bi ga po izročilu naj 
postavili v začetku 17. stol. kot spomin 
prihoda ljubljanskega škofa Tomaža 
Hrena na Svete gore, ko je blagoslovil 
novo cerkev.

Po kratkem spustu boste prikole-
sarili do Rautnerjevih, kjer je bila nekoč 
znana gostilna. Nad starim župniščem 

se vpenjajo prastare Svete gore  9, ki so znane kot ena 
najstarejših božjih poti na Slovenskem. Do cerkve vodi strma 
pot, ob kateri se nahaja križev pot, ki ga je upodobil znani slo-
venski kipar Stane Jarm.

Na vzpetini 527 m stoji Marijina cerkev. Okoli same 
cerkvene stavbe z baročno notranjostjo se nahajajo še štiri 
starejše kapelice. Najstarejša je kapela sv. Jurija, ki naj bi 
nastala v predromanski dobi, bržkone v 9. ali 10. stol. Nad 
ozkim portalom ima vzidano ploščo, nepravilne trapezoidne 
oblike, v katero je vrezan zanimiv relief molečega moža – 
ORANS.  Nastal naj bi kmalu po antiki, še v predkrščanskem 
obdobju.

Sodeč po sliki, pa si mi člani kolesarske sekcije pred-
stavljamo, da gre za upodobitev prijaznega in družabnega 
možička, s klobaso in kozarčkom rujnega v roki. Takšni pa 
smo tudi mi, člani kolesarske sekcije in od tukaj tudi naše 
ime KS-Orans! 

Tudi Svete gore nudijo enega najlepših panoramskih 
razgledov. Prepričajte se, če je res…(soteska reke Bistrice –  
Prišjek  1, Bistrica ob Sotli, Hrvaško Zagorje…).

Sedaj pa je pred vami zadnji del poti.
Od Rautnerjevih (Gurskih po domače) se boste spustili 

po cesti navzdol, mimo kapelice Božje noge levo pod cesto in 
kmalu prišli do glavne ceste (POZOR! STOP!) in table s starim 
pregovorom: »Življenje brez praznikov je kot dolga pot brez 
gostilne«. Zato se ustavite in spijte požirek sparjene vode iz 
vašega bidona…

3 Če vas preganja čas ali pa si samo želite 
lepega spusta, lahko zavijete levo in se po glavni 
cesti vrnete do izhodiščne točke (še 2 km). Seveda 
pa predlagamo nadaljevanje prečudovite poti!

Previdno prečkajte glavno cesto ter jo mahnite mimo 
Sokolove domačije, nekoč romarske in furmanske gostilne, 
proti Makovim. Nedaleč od hiše stoji Makova kapela, priča 
življenja, ki ga je žal tukaj okrog vse manj. 

Še malo po gozdu, kratek spust in že je pred vami novo 
presenečenje, mogočni Bizeljski grad   10, prislonjen na 
prisojno stran Kunšprske gore, tik nad sončnim Orešjem nad 
Bizeljskim, ki slovi po dobri kapljici. V gradu danes domuje 
družina Klakočar.

Po označeni poti nadaljujte proti Orešju nad Bizeljskim.
Na začetku vasi zavijte levo in peljite po poti nad vasjo tik 

pod grebenom Kunšprske gore. Desno se razprostirajo vino-
gradi, ki se počasi spuščajo v sotelsko ravan in sosednjo 
Hrvaško. Sledite kolesarskim tablicam in se držite desno.  
Priporočamo da povprašate po »Gori Babič«  9, kjer vas bo 
po domače »Gajski« gostoljubno sprejel.

Po nekdanji makadamski poti, sedaj asfaltirani »šengen-
ski« cesti skozi »Metlije« nad reko Sotlo in sotesko Zelenjak  

 2, boste po nekaj kilometrih prišli do prvih hiš vasi Kun-
šperk, ki se vleče ob osojnem vznožju Kunšprske gore.

Držite se desno in nadaljujte pot po kolovozu ob opuščeni 
železniški progi. Na desni vidite strelišče na glinaste golobe, 
zgoraj levo pa ruševine gradu Kunšperk  11.

Nadaljujte levo malce v hrib proti vasi, kjer si je sredi nekda-
njega trga vredno ogledati staro Kravaričevo domačijo  12, 
tradicionalno subpanonsko hišo s poslopji.

Od tu pa sta le še slaba 2 km do cilja v Bistrici ob Sotli, 
kjer boste lahko »zašpilili klobaso« in sklenili krog.

Na začetku vasi se lahko osvežite v okrepčevalnici  
Kraner  10, malce naprej pa poskusite odlično hrano v 
gostilni Šempeter  11, ki slovi po kopunu ter povprašajte 
po domačih izdelkih bližnje kmetije Balon  12.

Naj zaključimo z verzi domače rock skupine Zmajev rep 
in vas povabimo v naš lepi kraj:
Pridi kaj v naš lepi kraj, boš dobil jesti, piti in še kaj.
Pridi kaj v naš lepi kraj, imamo Marijo, ti pomaga priti v raj. 
Pridi kaj v naš lepi kraj, imamo policijo, ti nima biti kaj. 
DOBRODOŠLI!
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OBČINA BISTRICA OB SOTLI www.bistricaobsotli.si 03/800-15-00

KOZJANSKI PARK www.kozjanski-park.si 03/800-71-00

ŠPORTNO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI bidzo.bali@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI www.td.bistricaobsotli.si tur.drustvobos@gmail.com

MLADINSKO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI www.klub-metulj.org klubmetulj@gmail.com 

ČASOPIS OKO www.casopisoko.si 03/582-90-16

KMETIJA MAROF www.marof.net  031/340-683

LUKA kmetija Mošet 041/841-872

MARJAN MARKET Fendre Marjan s.p., trgovina 03/800-13-30

KAVA BAR FENDRE 03/800-13-34

ZIP – RAČUNALNIKI, MOBILNA TELEFONIJA www.zip.si 03/580-43-70

VAG-TONI,  CAFFE BAR PRINCE vulkanizerstvo in bar 031/304-510

VINOGRADNIŠTVO PÜST www.domace-vino.net 031/674-446

VINOGRADNIŠTVO ULČNIK, KRIŽAN VRH prodaja vina 031/219-509

VESNA IN PRIMOŽ BABIČ Gora Babič, Kunšperk 041/753-835

GOSTILNA ŠEMPETER www.sem5er.com 03/580-42-22

OKREPČEVALNICA KRANER hamburgerji in pijača 041/467-600

KMETIJA BALON 041/613-010

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE FRANC BOŽIČEK 03/800-26-30

AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA DANIJEL KUNEJ S.P. 041/625-205

GABRIEL ANTON KUNEJ S.P., PRODAJA GRADBENE MEHANIZACIJE
IVA ZORENČ

KNJIGOVODSKE STORITVE MELITA ŽURAJ S.P. 041/869-977

MARTIN DENŽIČ

Kolesarsko karto smo izdali s prijazno pomočjo:

 2

 1

 3

 8

 7

 9

 10

 1

 11

 12

ORANSOVA
KOLESARSKA POT
PO OBSOTELJSKIH 
GRIČIH PREKO ORLICE 
DO OBRONKOV BIZELJSKIH GORIC
IN NAZAJ DO BISTRICE OB SOTLI


