
  

                                                            

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
te vabi na izlet 

» l j u b i t e l j e v  č e t r t k o v » 

v četrtek, 15. julija 2021 
 

v BELO KRAJINO  

» KRAJINSKI PARK LAHINJA » 

 

        
 

Smo pred izvedbo 119. Izleta ljubiteljev četrtkov. Tokrat gremo v območje 
»krajinskega parka Lahinja«, ki se nahaja v osrčju Bele krajine. Po poteh 
znotraj parka, ki so označene, bomo lahko opazovali in občudovali izvire, 
studence, skratka naravne lepote tega območja. Če nam bo čas dopuščal bomo 
obiskali tudi Vinico rojstni kraj slovenskega pesnika Otona Župančiča. V vasi v 
kateri je v bližini tudi mejni prehod z Hrvaško se nahaja cerkev sv. Križa iz prve 
polovice 13. stoletja. V vasi stoji tudi spomenik posvečen Viniški republiki, ki 
so jo leta 1919 razglasili Viničani in okoličani. Republiko je že po treh dneh 
zadušilo orožništvo in vojska. 
Toliko za uvod, vse ostalo pa se bomo dogovorili kot vedno med vožnjo z 
avtobusom. 

Ni potrebno posebno poudarjati, pa vendar je prav, da vas ponovno spomnimo, 
da so se začele šolske počitnice, zato je prav, da vzamete s sabo  naše in vaše  
vnuke, vnukinje, saj je hoja po krajinskem parku Lahinja primerna tako za 
otroke kot tudi za nas četrtkarje. 

Vsekakor naj ne bo odveč tudi uvodno opozorilo, da je potrebno pri našem 
druženju in planinskem izletu  natančno in dosledno upoštevati navodila in 

priporočila NIJZ. Velja tudi opozorilo, da je na avtobusu obvezna namestitev 

zaščitne maske. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerkev_sv._Kri%C5%BEa,_Vinica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/13._stoletje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vini%C5%A1ka_republika


ČAS HOJE: od 1 ure do 3 ure 
 
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, dežnik,  pohodne palice,     
                  osvežujoč napitek.  
 
HRANA: iz nahrbtnika ali  gostinskem lokalu na poti 
 
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 
 

ODHODI:  Celje na  AP  Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo  06.50 ( 200 m od Lidla 

proti Dečkovi cesti), 
 

 
 
  AP Žalec 07.00,  Migojnice 07.05  in Zabukovica 07.10 uri 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  
email: franci.naraks@gmail.com  
 
ŽELIMO VAM DOBRO POČUTJE IN VAREN PLANINSKI KORAK. 

 

mailto:franci.naraks@gmail.com

