
 

                                          PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
» LJUBITELJI ČETRTKOV » 

te vabi 
 

 na izlet  » V NEZNANO » 

v četrtek 20.12.2018 
    

 
v r e m e   b o  .... 

Naš izlet  v neznano predstavlja tudi zaključno turo združeno z zaključkom 8 
sezone izletov, tur in potepov četrtkarjev. To je že 94 izlet po vrsti.  Upam, si trditi, 
da je bila letošnja sezona uspešna, da smo izpolnili v pretežni meri vsa vaša 
pričakovanja. Kot je že navada, bomo tudi ob zaključke ture v prijetnem 
razpoloženju predstavili program naših aktivnosti v 9. sezoni.  Dotaknili se bomo 

tudi jubileja četrtkarjev 100  pohoda v mesecu juniju in izletov oziroma tur. V sliki 

in besedi vam bomo  predstavili naše pohodniško druženje v 8. sezoni, kot tudi  za 
prihajajočo 9. sezono.  

In sedaj k bistvu zaključka 8. sezone četrtkarjev, k a m  g r e m o  na izlet v 

neznano.  V neznano, znano območje, kjer ste nekateri že bili, nekateri pa še ne. 
Kot običajno se bomo na izhodišču razdelili na dve skupini. Prva bo, če bodo 
vremenske razmere ugodne, odšla na zahtevnejšo pot. Zanjo bo potrebovala tri ure 
hoje. Druga skupina pa bo opravila krajšo turo do dve uri nenaporne hoje. 

Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.  

Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 

ČAS HOJE: od 3 do 4 ure 
OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna vremenu, pohodne 
palice, osvežujoč napitek. Ker smo že v sezoni zime, je prav, da ne pozabite v 

nahrbtnik dati tudi dereze 
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok v planinski koči ali gostinskem lokalu ob poti 
DATUM PRIJAVE:  do 18.12. 2018 oziroma do zasedbe avtobusa 
ODHODI:  Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na  AP  Nova vas ( 3 )  08.00,  AP Žalec 
08.00,  Migojnice 08.10  in Zabukovica 08.20 uri 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  



email: franci.naraks@gmail.com  
 
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 
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