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ŠENTILJSKA POT
Šentilj – Ceršak – Murski dvor – Sladki Vrh
Začetek Šentiljske poti je v starem delu Šentilja pri gostilni Belna, kjer je (žig št. 1).
Od gostilne gremo po pločniku v smeri jugovzhod mimo zdravstvenega doma do križišča
dovozne ceste na avtocesto, katero prečkamo, nato po pločniku pod viaduktom avtoceste do
semaforiziranega križišča, kjer prečkamo magistralno cesto Maribor – mejni prehod, v križišču
za pokopališče zavijemo levo in gremo po prednostni cesti za Novine le kratek del, potem pa ob
tabli, ki označuje našo pot zapustimo cesto in zavijemo levo na kolovoz. Po tej poti gremo
vzporedno z avtocesto proti meji z Avstrijo. Nad bencinsko črpalko zavijemo desno navzgor v
gozd. Pod nami vidimo stari del Šentilja s cerkvijo ter pokopališče, v ozadju se dviguje Plački
vrh z razglednim stolpom, levo od njega je Brloga, pred nami pa mejni prehod na avtocesti. Po
gozdu se pot rahlo dviga, spomladi cveti v njem veliko podleska. Malo više je pot položnejša, ko
pridemo iz gozda na jaso, gremo ob gozdu do razpotja, kjer gremo naravnost zopet v gozd, na
naslednjem razpotju pa zavijemo levo na gozdno cesto, po kateri nadaljujemo do poseke, kjer
prečka cesto električni daljnovod. Po gozdu gremo po klancu narahlo navzdol. Temu gozdu
domačini pravijo Bold. Nekaj časa hodimo po lepi gozdni poti, tako pridemo do prvih keltskih
gomil na Novinah, na kar nas opozori tudi tabla. Ob tabli je tudi klop, kjer si lahko vzamemo čas
za krajši počitek. Ob gomilah gremo po gozdu narahlo navzdol. Hodimo tik ob meji z Avstrijo na
kar nas opozarjajo tudi obmejne oznake. Tako pridemo do Gradišča in gomilnega grobišča, kjer
je opisna tabla, na kateri je (žig št. 2 v skrinjici). Iz Šentilja do sem smo hodili 45 min.
Po poti delno obhodimo Gradišče, kdor pa želi, pa se lahko povzpne na planoto, kjer je bilo
Gradišče in so sedaj zdravilni vrelci. Naša pot se spusti desno po gozdu navzdol do potoka, ki
teče v kanal reke Mure. Mi zavijemo ob kanalu desno in hodimo nekaj časa ob njem, nato
prečkamo naslednji potok in zavijemo desno v gozd. Pot navzgor je precej strma, hitro se
dvigujemo in pridemo do opuščene vojaške karavle Ceršak. Z Gradišča do sem smo porabili 30
min. Od karavle gremo med njivami in travniki proti naselju Ceršak. S poti vidimo Sladki vrh,
Cmureški grad, avstrijski Cmurek (Murreck) in okolico. Po makadamski cesti pridemo do prvih
hiš v naselju Ceršak – 20 min hoje.
V naselju Ceršak na križišču zavijemo ob vodnjaku levo in sledimo navzdol prednostni cesti,
tako da pridemo na glavno cesto, ki pelje do tovarne. Po glavni cesti gremo navzdol mimo
igrišča osnovne šole, za naslednjim ovinkom pa zapustimo glavno cesto in sledimo označbi za
Obmejno panoramsko pot desno proti dolini. Sprva gremo mimo hiš, nato med drevjem in
pridemo v dolino do potoka – 15 min.

Prečkamo most in zavijemo levo na asfaltno cesto ter gremo mimo posameznih hiš do križišča,
kjer zavijemo desno ob gozdu.
Hodimo ob robu gozda v smeri proti vzhodu. Levo zadaj vidimo tovarno lepenke Ceršak. Skozi
manjši gozd pridemo zopet na čistino in nadaljujemo ob gozdu. Po poti pridemo do lepo
urejenega vikenda in okolice z manjšim ribnikom, kjer zavijemo levo in gremo med njivami do
poti, ki pelje ob kanalu reke Mure, kjer zavijemo desno. Pot nadaljujemo ob njivah in med
drevjem do izliva kanala v reko Muro, nadaljujemo med Muro in ribnikom v katerem so včasih
tudi ribiška tekmovanja, ali pa ob njem ribijo posamezni ribiči. Ko pridemo tik do Mure – 20 min
hoje, si lahko malo odpočijemo, ker nas potem čaka vzpon do Belega vrha. Pot zavije desno v
gozd, gremo nad Muro, nato pa se začnemo dvigovat. Tu moramo premagati nekaj stopnic, ko
smo na vrhu pa se zopet spustimo do potoka, ki ga prečkamo. Pot se po gozdu zopet ves čas
dviguje, hodimo visoko nad Muro, ki jo vidimo in slišimo pod nami. Pobočje pada strmo k Muri.
V tem predelu pridejo na svoj račun tudi gobarji. Nekaj časa hodimo po ravnem terenu, nato pa
se začne pot zopet dvigovat. Po 40 minutah hoje pridemo na Beli vrh.
Z Belega vrha imamo lep razgled na okoliške kraje. Vidimo stolp na Plačkem vrhu, Kozjak z
Urbanom, Pohorje, cerkev Marije Snežne, Cmurek, nad njim grad na Tratah, ter selniško dolino.
Po grebenu gremo levo navzdol po starem sadovnjaku in mimo zapuščene hiše, nato ob gozdu
do naslednje hiše. Zopet nas pot pelje v gozd, po katerem gremo navzdol do naselja na
»Murskem dvoru«. Mimo hiš, stanovanjskega bloka, plinske postaje in ribiške hišice gremo čez
mostič in pridemo do Broda na Muri in okrepčevalnice pri Brodu (žig št. 3 v skrinjici) – 20 min.
(V zimskih mesecih se nahaja žig v gostilni Nikl v Sladkem Vrhu.)
Od Broda na Muri gremo ob Muri mimo drevoreda, ki je bil posajen ob Titovi smrti, nato po
glavni cesti in po pločniku mimo tovarne papirja Paloma do Sladkega vrha – 20 min.
Od Šentilja do Sladkega vrha smo hodili 3 ure 30 min.
Sladki Vrh – Trate – Dražen Vrh – Zg. Velka
V Sladkem vrhu gremo po pločniku glavne ceste, ki pelje proti G. Radgoni, mimo avtobusne
postaje, trgovine, stolpnice, na križišču za osnovno šolo zavijemo proti šoli. Pri šoli zavijemo
desno in gremo mimo letnega kopališča in gasilskega doma do ribnika pri Lencu. Med ribnikom
in potokom, ki priteče iz naselja Svečan gremo do mostička, čez katerega prečkamo potok, za
mostičkom pa zavijemo levo do reke Mure.
Ob obali Mure gremo proti ribniku v »Alterjevi grabi«. Pred ribnikom je odcep do kmetije Sirk 25 min. (Pazi! Naravnost pelje pot proti mejnemu prehodu Trate, mi pa moramo zaviti desno!)
Pri odcepu prečkamo novi nasad gozda in pridemo do gramozne ceste, kjer zavijemo levo. Po
cesti gremo naravnost in hodimo vzporedno z reko Muro. Na levi je gozd, na desni pa so njive.
Ko pridemo do odcepa ceste, ki pelje proti ribniku, gremo naprej in nato desno navzgor po cesti.
Tu že zagledamo ostrešja poslopij kmetije Sirk. Ob gozdu in nato med pašniki pridemo do
kmetije Sirk (žig št. 4) –15 min.
Od kmetije Sirk se del poti vrnemo po isti poti, kot smo prišli, na odcepu pod kmetijo pa
zavijemo desno. Po pašniku gremo proti gozdu, pred gozdom pa zavijemo levo navzdol v
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dolino. Hodimo po pašniku ob robu gozda in mimo novega nasada dreves do konca dolinice. Tu
zavijemo levo v gozd in gremo po gozdni poti do razpotja, kjer zavijemo desno proti potoku in se
strmo spustimo do Mure. Prišli smo do razpotja, kjer pelje leva pot ob Muri do Sladkega vrha,
desna pa na Trate. Mi zavijemo desno in hodimo ob reki. Pot je prijetna; na poti poslušamo
šumenje vode in žvrgolenje ptic. Po reki gor in dol plavajo labodi in si iščejo hrano. Labodov je
na Muri zadnja leta vedno več (kakšen dan jih mogoče ne boste videli). S poti vidimo mlin na
Muri na avstrijski strani. Na poti prečkamo nekaj potočkov, ki se zlivajo v Muro, potem pridemo
do počivališča, kjer je klop – 30 min.
Vso pot od Šentilja do počivališča lahko na drevesih zasledimo razne v lubje izrezane napise.
To so ostanki obmejne vojske, ki je tu redno hodila, ko smo še bili v Jugoslaviji. Od klopi
nadaljujemo pot do jase, po njej gremo naravnost do naslednjega gozda. Pred nami vidimo
most čez reko Muro, ki povezuje Trate z avstrijskim Cmurekom. Ob potočku zavijemo v gozd in
se vzpnemo strmo navzgor. Pridemo do jase na hribu Einsiedelberg – Puščavniški breg – 20
min.
Po jasi gremo ob njivi navzgor, mimo lovske preže ter pridemo do odcepa poti, ki pelje na
glavno cesto G. Radgona – Lenart. Po njej lahko pridemo do gradu na Tratah. Kdor želi mimo
gradu, mora na jasi zapustiti našo pot ter kreniti po glavni cesti do gradu, nato pa mimo njega
do križišča za Lokavec.
Gremo po jasi navzgor in v gozd. Pot se po gozdu rahlo vzpenja. Pazite na markirano pot, ker je
v gozdu več shojenih poti in lahko zaidete. Ko pridemo iz gozda, smo na križišču ceste Trate –
Lenart, kjer je odcep za Lokavec – 15 min.
Na križišču nadaljujemo po cesti za Lokavec, na prvem odcepu zavijemo desno in gremo po
grebenu v smeri Dražen vrh. Pred nami vidimo Velko in okoliške kraje. Velka nas bo spremljala
ves čas hoje, vedno iz druge perspektive, dokler ne bomo prišli prav na grič, na katerem leži ta
vasica. Ob poti so vinogradi, njive, travniki ter posamezne hiše. Na označenem odcepu
zavijemo levo do kmetije Zver (žig št. 5) – 30 min.
Pot nadaljujemo mimo hleva, kjer zavijemo desno in gremo mimo njive proti gozdu. Med njivo in
gozdom zavijemo levo navzdol. Gremo do doline, kjer prečkamo potok in zavijemo desno v
gozd.
Pot se prične vzpenjati, mi pa nadaljujemo po gozdu do grebena, kjer je makadamska cesta
Dražen vrh – Lokavec. Na cesti zavijemo desno in gremo mimo kmetije in ene najstarejših hiš v
tem predelu. Nadaljujemo po cesti, dokler nas markacije ne opozorijo, da moramo cesto
zapustiti. Gremo desno med gozdom in poljem, nato pa nas pot pelje v gozd. Čez nekaj časa
pridemo na jaso, kjer zagledamo kapelico in starejšo hišo s poslopji, daleč okrog edino, ki še
nima električne napeljave. Za hišo gremo levo v gozd ter po gozdu do lovskega doma LD Velka
– 1 uro. Od lovskega doma pelje pot med gozdom in njivo ter nato levo med dvema ribnikoma.
Ob ribnikih gremo navzdol do glavne ceste Trate – Lenart, kjer zavijemo levo, nato gremo zopet
levo na stransko cesto in mimo kapele do jarka, ki teče pod cesto. Tu nas pot ob jarku popelje
desno čez travnik (ali njive) do potoka Ščavnica, kjer lahko vidimo vijugasto strugo, kakršno si je
ustvaril potok sam (meander). Nekaj časa hodimo ob potoku v smeri toka, prečkamo jarek, ko
pa pridemo do mostu, po njem prečkamo Ščavnico in gremo med njivami ob jarku do glavne
ceste. Cesto prečkamo, od tu pa gremo navzgor po asfaltni cesti do kmetije Holer - 45 min.
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Od kmetije gremo mimo obore jelenov na vrh grebena do križišča, kjer zavijemo desno in po
vrhu Dražen vrha krenemo proti Velki. Hodimo mimo novih in starejših hiš, mimo kapelice in
rahlo navzgor do naslednjega križišča, kjer je križ. Nadaljujemo naravnost, spotoma lahko
opazujemo okoliške kraje. Vidimo Sv. Ano, kapelo v Rožengruntu, Donačko goro, Boč, Pohorje
in Kozjak Z asfaltne ceste zavijemo levo navzgor proti kmetiji Oman in že smo na gričku, od
koder je čudovit pogled na najlepšo vasico Slovenskih Goric Marijo Snežno (Zg. Velko). Od
kmetije sledimo markacijam po cesti do Zg. Velke. Gremo mimo vinograda, nato po klancu
navzgor, na vrhu klanca v križišču zavijemo levo. Pridemo do kapelice, kjer zavijemo levo
navzgor mimo pošte, stanovanjskega bloka, osnovne šole, trgovine, krajevne hiše do cerkve
Marije Snežne. Na trgu ob cerkvi je lepo obnovljen vodnjak (upodobljen je na žigu in znački
Šentiljske poti). V križišču ob cerkvi zavijemo levo do picerije Snežinka (žig št. 6). Od Holerja do
sem smo hodili 45 min.
Od Sladkega vrha do Zg. Velke smo hodili 4 ure 45 min.
Zg. Velka – Zg. Gradišče – Šomat – Vranji vrh – Šentilj (Gaube)
Z Zgornje Velke nadaljujemo pot proti Spodnji Velki. Pri kapelici zavijemo z glavne ceste desno
na gramozno cesto, gremo do samotne kmetije ter mimo nje levo v gozd. Nekaj časa hodimo po
gozdu, ko pa pridemo iz njega, vidimo v dolini pred seboj gomilo - to je majhen griček poraščen
z drevesi. Gremo navzdol, prečkamo travnik, ob potoku Velka zavijemo levo in gremo do mostu,
kjer prečkamo potok in že smo ob vznožju Rajšpove gomile. Pot nas vodi po gozdu do vrha
gomile, kjer je v skrinjici žig št. 7 (ali na kmetiji Rajšp). Z gomile gremo navzdol in nato med
gozdom in njivo rahlo navzgor. Skozi manjši gozd pridemo zopet na travnik, po njem gremo
navzgor in pridemo do kmetije Rajšp – 35 min.
Od kmetije Rajšp nadaljujemo pot po asfaltni cesti navzgor do glavne ceste Zgornja Velka –
Jurjevski dol, od koder je zopet čudovit pogled na cerkev Marije Snežne z okolico. Na cesti
zavijemo desno, takoj za hišo na levi strani ceste pa glavno cesto zapustimo in zavijemo levo
navzdol na gramozno cesto. Mimo vikenda ob cesti krenemo do kmetije, kjer zavijemo desno na
poljsko pot in gremo mimo gozda do njive, ob njej pa naravnost navzdol v dolino. V dolini gremo
ob potočku levo in nato navzgor do starejše hiše z manjšimi poslopji, okrog katerih lahko vidimo
raznovrstne klopotce. Mimo hiše nadaljujemo pot ponovno do potoka in navzgor do naslednje
hiše, kjer pridemo na asfaltno cesto, ki se do naslednje hiše rahlo spušča. Gremo čez dvorišče,
za domačijo po poti mimo njive navzgor, zavijemo levo, nato ob njivi navzdol, potem pa
krenemo levo do potočka in ga prečkamo. Pod gozdom gremo rahlo navzgor do gozdne ceste,
po kateri nadaljujemo do naslednjega odcepa, kjer jo zapustimo. Pot nas vodi desno skozi
sadovnjak do vinograda, kjer pridemo ob kmetiji zopet na gramozno cesto. Po cesti gremo do
konca vinograda, kjer zavijemo desno, nato pa ob njem navzgor. Pridemo do asfaltne ceste na
vrhu Šomata – 1h. Tu zavijemo desno in po cesti hodimo nekaj časa.
Na začetku gozda zapustimo asfaltno cesto. Zavijemo levo in se mimo posameznih hiš
spustimo v dolino Šomata, po kateri teče potok Globovnica. Ob domačiji Pleteršek pridemo spet
na asfaltno cesto, kjer nadaljujemo pot desno po dolini. Cesta se prične rahlo vzpenjati in tako
pridemo do glavne ceste Vranji vrh – Zgornja Velka. Na cesti zavijemo levo. Kratek kos poti
gremo po cesti, nato s ceste levo v gozd. Nekaj časa hodimo po njem, nakar spet pridemo na
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glavno cesto, ki smo jo prej zapustili. Po njej nadaljujemo mimo trgovine na križišču, kjer gremo
naravnost, nato pa mimo osnovne šole do lovskega doma na Vranjem vrhu (v skrinjici žig št. 8)
– 1 h.
Od lovskega doma gremo nazaj mimo šole, na odcepu ceste za šolo pa zavijemo desno na
pešpot mimo hleva v sadovnjak in nato v gozdiček. Z gozda pridemo na travnik, po katerem nas
pot ponovno popelje v gozd in nato spet na asfaltno cesto. Po njej gremo le kratek čas, nato pa
zavijemo levo v gozd in pridemo do »vučje jame«. Po cesti krenemo navzgor, ko pa pridemo iz
gozda, nadaljujemo mimo starejše hiše tik ob cesti, na prvem odcepu zavijemo desno navzdol v
Srebotje. Med vinogradi in posameznimi domačijami gremo do doline.
Tu zavijemo levo na asfaltno cesto, v naslednjem križišču gremo naravnost in hodimo nekaj
časa po dolini proti Jakobskemu dolu. Ko prečkamo potok, zavijemo desno ter gremo med
pašnikom in potokom do gozda. Po gozdu gremo navzgor, ko pridemo iz njega pa se ob gozdu
še naprej vzpenjamo čez sadovnjak do vrha grebena, kjer so posamezne hiše Zgornjega
Jakobskega dola. Na cesti zavijemo desno, pri vinogradu jo zapustimo in gremo levo v gozd. Po
lepi gozdni poti se spustimo do doline. Ko je gozd za nami, gremo med njivami do potoka, ga
prečkamo in zavijemo v naslednji gozd, po katerem se vzpenjamo. Delno hodimo ob robu
gozda, delno po gozdu. Na poti tu in tam naletimo na osamljene hiše. Ko pridemo na vrh hriba,
zavijemo desno in gremo pod električnim daljnovodom v gozd. Po njem se blago spuščamo, ko
pa pridemo iz gozda, že zagledamo vinograd, mimo katerega gremo do kmetije Gaube (žig št.
9) – 1 h 40 min.
Od Zgornje Velke do Šentilja smo hodili 4 ure 15 minut.
Šentilj (Gaube) – Kaniža – Dobrenje – Brloga – Šentilj
Od kmetije Gaube gremo po cesti navzdol do križišča cest Šentilj – Jarenina – Jakobski dol. Na
križišču zavijemo levo proti Jarenini, ob oznaki »mrzli studenec« pa desno, kjer prečkamo potok
in že smo pri mrzlem studencu.
Od mrzlega studenca sledimo markacijam po lepi, vzpenjajoči se gozdni poti. Ko pridemo iz
gozda, je pred nami križišče makadamskih cest: leva vodi do lovske koče LD Jarenina, desna
do Štrihovca, naravnost pa proti Kaniži, kamor krenemo mi. Takoj za križiščem je v desno
odcep ceste na greben Štrihovca. Pot nadaljujemo naravnost in navzdol proti dolini. V
naslednjem križišču gremo spet desno in rahlo navzgor, ko pa se prične cesta spet spuščati,
zavijemo pri naslednjem odcepu desno navzgor na greben. Pot nas ves čas pelje po rahlo
valovitem grebenu. Pod nami se levo razprostira Jareninska dolina, na desno pa Cirkniška.
Ob poti so vinogradi, njive, stare in nove hiše, tu in tam pa naletimo tudi na zapuščeno zemljo.
Ko pridemo do križišča, kjer je križ, nadaljujemo naravnost. Gremo rahlo navzgor, nakar se
cesta spet spusti. Ponovno pridemo do križišča, kjer zavijemo levo. Čez čas nas pot spet
privede do križišča, kjer zavijemo desno. Med vinogradom in gozdom ter posameznimi hišami
se rahlo vzpenjamo. Zopet pridemo na cesto, ki smo jo pred kratkim zapustili. Na križišču nas
pot pelje desno do spomenika, od tu nadaljujemo pot do kmetije Eferl – 1h 15 min (v skrinjici žig
št. 10).
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Od kmetije Eferl gremo desno po asfaltni cesti navzdol mimo nasada jablan in gozda, skozi
naselje do glavne ceste Šentilj – Maribor, ki jo prečkamo, nadaljujemo po asfaltu ter kmalu
zatem prečkamo še železniško progo (pazi! - prehod je brez zapornic). Za progo zavijemo v
križišču levo in se pričnemo rahlo vzpenjati. Gremo čez dvorišče kmetije, ki je ohranila videz iz
prejšnjih časov. Hiša nosi letnico 1870, v poslopje pa je vgrajena plošča o lovu. Po cesti, ki se
vzpenja med pašniki in vinogradom, pridemo do kmetije Krsnik v Cirknici – 35 min (žig št. 11).
Od Krsnika gremo navzgor, na vrhu grebena zavijemo v križišču desno in gremo med hišo in
njivo proti gozdu. Med gozdom in grmovjem pridemo na travnik, po katerem pridemo do kmetije.
Čez njeno dvorišče gremo do ceste, ob kateri je antena za mobilni telefon. Tu zavijemo levo na
makadamsko cesto in mimo vinogradov krenemo na vrh grebena, s katerega so se še pred
kratkim spuščali jadralni padalci. Levo je Dobrenjska dolina z avtocesto, desno pa Cirkniška z
magistralno cesto in železniško progo. Prečkamo greben, nato pa se spustimo do križišča
asfaltnih cest. Gremo naravnost mimo posameznih hiš rahlo navzgor.
Na poti lahko opazujemo Kozjaško hribovje z Urbanom, Pohorje, ob lepem vremenu pa tudi Boč
in Donačko goro. Pred nami vidimo naš naslednji cilj Brlogo ter Plački vrh s stolpom. Po
makadamu gremo mimo posameznih vikendov in hiš. Še preden pa se cesta prične spuščati,
zapustimo makadamsko cesto, gremo mimo njive in nasada orehov ter po zapuščenem
sadovnjaku navzdol. Po krajši strmini pridemo do lovske koče LD Šentilj. Markacijam sledimo
do avtoceste, kjer po podvozu avtoceste pridemo na drugo stran. V križišču nadaljujemo desno
po dolini (naravnost pelje cesta v Staro goro).
Pot se prične zopet rahlo dvigovati. Mimo hiš in vinogradov krenemo navzgor, nato zapustimo
asfaltno cesto in gremo strmo navzgor do kapelice na Brlogi – 1h 30 min (v skrinjici žig št. 12).
Z Brloge se spustimo po gozdu navzdol (po Svečinski poti). Pridemo na jaso, nato pa zopet v
gozd, po katerem se pot spušča. Ko pridemo iz gozda, gremo desno med gozdom in njivo do
potoka v Korenovi grabi. Prečkamo »most vzdihljajev« ter pridemo do »studenca ljubezni«. Tu
Svečinsko pot, ki zavije desno, zapustimo. Zavijemo levo po obmejni panoramski poti ter gremo
mimo njiv in grmovja ob poti do ceste Šentilj – Kungota v Kresnici.
Na cesti zavijemo desno in po njej gremo le kratek čas. Nato cesto zapustimo in krenemo levo
pod vinogradi in nad njivo. Pred nami vidimo razgledni stolp na Plačkem vrhu. Na koncu
vinogradov zavijemo desno navzgor in gremo do hiše, kjer zavijemo levo. Med vinogradom in
sadovnjakom hodimo tik ob meji z Avstrijo. Desno vidimo zvonik šentiljske cerkve ter mejni
prehod, ob lepem vremenu pa tudi cmureški grad. Pridemo do Ribičeve domačije – 50 min. Od
tu nadaljujemo pot levo med avstrijskim vinogradom in gozdom. Ker se gibljemo v neposredni
bližini državne meje, moramo imeti s seboj veljaven osebni dokument. Na koncu vinograda
zavijemo desno navzdol v gozd in hodimo ob meji, vse dokler ne pridemo iz gozda. Hodimo
med vinogradom in gozdom, nato zopet po gozdu do doline. Gremo desno mimo lovske preže
in čez most v dolini v sadovnjak ter po njem navzgor do karavle Šentilj – 30 min. Tu si lahko
ogledamo vojaški tank, ki je ostal iz vojne za Slovenijo. Od karavle do Šentilja gremo večinoma
po asfaltni cesti. Na levi vidimo mejni prehod in avtocesto, nad njo pa naselje Novine.
Ko pridemo v Šentilj, gremo po starem delu Šentilja mimo cerkve in do gostišča Belna, kjer se
naša pot konča – 20 min.
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Od kmetije Gaube do Šentilja smo hodili 5 ur.
Za celotno pot smo potrebovali 17 ur 30 minut.
Predvideni časi hoje za določene odseke:
Šentilj – Sladki Vrh: 3 ure 30 min.
Sladki Vrh – Zg. Velka: 4 ure 45 min.
Zg. Velka – Šentilj (Gaube): 4 ure 15 min.
Šentilj (Gaube) – Šentilj (center): 5 ur.
Vsak, ki pot prehodi, dobi spominsko značko Šentiljske poti.
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