
Pohod Bizelsko-Grad Podsreda 

Pohod je potekal iz vasi Pišece po pogorju Orlice 
preko V.Špička do gradu Podsreda, ki se nahaja 

na severnem pobočju Orlice.Vodja pohoda je bil 
Nino Auer iz PD.Drava.Pohod je potekal brez 

problemov in tudi vreme je vdržalo. 



Po prihodu v Bizeljsko smo bili od vodnika Ninota in 
njegove mame postreženi vsak z enim krapom. 



Nino prikaže planinske poti po Kozjanskem in pot, po 
kateri bomo hodili. 



Začetek kozjanske poti z žigom se prične v tej gostilni 
Šekoranja,kjer smo si privoščili tudi jutranjo kavico. 



Da smo si nekoliko skrajšali pot,smo se odpeljali do vasi 
Pišece.Tu smo se izkrcali in se pripravili za pohod. 



V vasi imajo lepo cerkev,posvečeno SV. Mihaelu. 



Tukaj se nahaja tudi lep partizanski spomenik. 



Začetek pohoda. 



Pot se prične najprej po strmi asfaltni cesti,a ne 
dolgo.Tukaj smo zapustili cesto in se podali v gozd. 



V pravem času se je gospa na sliki odločila,da te poti ne 
bo zmogla,zato se je vrnila nazaj do avtobusa. 



Njena hčerka je pa nadaljevala pot skupaj z babico. 



Manekenke pa polne energije za nadaljno pot. 



Nino kot vodja odprave na začetku kolone,vsi ostali pa 
poslušno za njim. 



Pot po gozdu 



In snegu. 



Ene z pijačo,druge z brisačo. 



Krajši postanek na poti. 



Mali pohodnik. 



Tale dva bratca pa polna energije.Bolj sta se kotalila  po 
snegu, kakor pa doma na postelji. 



Postanek. 



Postanek. 



Pogled v smeri Bizeljskega v megli.Slika močno 
povečana. 



Od veselja,ali pa mogoče od žalosti na slab pogled v 
dolino,je Majda obležala v snegu. 



Pot pelje mimo visoke lovske preže. 



Brez komentarja. 



Tri minute do vrha.Mičo podpira drevo s smernimi 
tablami da ne pade,ker bomo tukaj nadaljevali s potjo. 



Kapelica na vrhu V.Špička 686m. 



Tukaj pa tudi jaz v snegu. 



Skupinska slika na vrhu najvišjega vrha pogorja 
Orlice,V.Spička 686m 



Gospa z rdečo mušnico. 



Rajši pa ima jurčka. 



Pot naprej tudi pod drevesom. 



Ob poti pa  zanimivo lovsko zaklonišče. 



To pa zato,ker so jo zgradile sestre v spomin svojim 
izseljenim staršem,ki so tudi umrli v tujini. 



Naša pot pa se nadaljuje.Prispeli smo do gozdne ceste. 



 
Okrog nas pa zima in sneg. 



Uživanje v snegu ene… 



In druge. 



Nič čudnega,če so tako uživali.Poglejte samo to zimsko 
idilo! 



Prispeli smo na cesto. 



Po cesti pa,kaj naj rečem? Naša četica koraka. 



Utrinek,pogled na kmetijo. 



Grad ni več daleč,otroci pa, kakor da bi vedeli,graščaki morajo 
biti vedno v ospredju,zato so prišli vsi na čelo kolone. 



Prispeli smo do asfaltne ceste,v bližino gradu. 



Vhod na grajsko dvorišče,zunaj  pa čaka avtobus. 



Nahajamo se v grajski kuhinji.Nič nam niso skuhali,je 
pač zima. 



Vodička skrajno levo,ostali jo pa poslusajo. 



Pogled iz stopnic na dvorišče gradu. 



V eni od grajskih soban. 



V poročni dvorani.Gdo se le ženi? 



Tukaj še pa zadnji pogled od kapelice na grad Podsreda 
,kateri se pa sramežljivo skriva v megli. 



• Pohod po pogorju Orlice je potekal brez 
problemov.Vsi smo bili zadovoljni,tudi 
otroci.Zimskih radosti na poti ni manjkalo,zato 
bi si želel še več takšnih izletov. 

 

• Slikal in sestavil za ogled 

• Franc Lajnšič 


