
PLANINSKO DRUŠTVO OŽBALT – KAPLA 
 
Smejimo se in uživamo, ko hodimo. Smejimo se in uživamo ko počivamo. Smejimo se in 
uživamo na likofu pri Lojzeku in Ivanki Unuk , ko se odzovemo na povabilo Marjana 
Račnika, ki nas povabi na tradicionalni spomladanski  izlet.  
 

Kam?  Na Remšnik
 
Kdaj pa bo? V nedeljo 27. aprila 2008 
 

Zakaj? Da se bomo s pomočjo lahkotne hoje malo 
razgibali, si kaj lepega ogledali, poklepetali in se dobro 
imeli.  
 
Izhodišče: igrišče pri OŠ Remšnik ob 9.00 uri 
dopoldan. 
 
Tradicionalni, že 12 pohod po Remšniku, ki ga zaključimo 
pri družini Unuk, stalni udeleženci že poznate, ostali pa … 
 

… pridružite se nam, če vas zanima: 
 

- razgibano hribovje na območju Remšnika, kjer se izmenjaje vijejo poti med travniki, 
pašniki, posameznimi kmetijami, kjer se pričenja bujno prebujati pomlad; 

- hoja v naši družbi, ki je razgibana, šegava in nasmejena ali pa hoja malce bolj zase v 
tišini gozdov, redkeje poseljenega zaselka Radelca ob meji z Avstrijo; 

- nekaj narediti zase in za svoje počutje ter se na koncu ob topli malici in pijači 
poveseliti skupaj z ostalimi udeleženci izleta in našimi gostitelji.  

 
Pohod , ki je primeren za vse starostne skupine, z vsaj zmerno kondicijo, bo dolg nekje 4 
ure. Odpravili se bomo do cerkvice Sv. Pankracija, kjer je urejen razgledni stolp. Nazaj na 
Remšnik se bomo vračali po poti, po kateri še nismo hodili. Šli bomo mimo kmetij Hovder in 
Laponc ter mimo obnovljenega Svečkovega mlina. Zaključek z organizirano malico je 
seveda pri družini Unuk.  

Da bodo pri Unukovih prepričani, da imajo pri hiši 
zadosti velik lonec za pripravo malice (ričet) , je 
potrebno Marjanu najaviti udeležbo do petka 25. 
aprila.  
 
Priporočamo udobno pohodno obutev, ki bo prijazna 
do vaših nog, oblačila, ki vas bodo grela in vam bo v 
njih udobno, pohodne palice, da se boste lahko 
naslonili ob opazovanju okolice, nahrbtnik s kakšnim 
kosom rezervnega oblačila ter vodo za vsak slučaj, 
če je kmetom morda jabolčnika zmanjkalo.    
 

Za dodatno motivacijo, morebitne informacije ter prijave pokličite Marjana Račnika na GSM 
051 362 153. Prijave sprejemam tudi na e-naslov: marjan.racnik@siol.net
 
Vabljeni!  
 
P.S.  Prijave so obvezne zaradi priprave malice.  
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