
  

                                                            

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, 26. avgusta 2021 
 

» NA POHORJE » 

 

        
Ribnica na Pohorju                                        Koča na Pesniku 1101 mnv 

Pred vami je vabilo za 120. izlet ljubiteljev četrtkov. Tokrat za spremembo ne 
gremo na izlet tretji četrtek kot običajno temveč četrti četrtek. Skoraj tradicija je 
že, da gremo v avgustu na Pohorje, tokrat na Ribniško Pohorje. Naše izhodišče 
bo Ribnica na Pohorju, končni cilj pa Ribniška koča na 1507 mnv.  

Vmesni postanek za kavo bo v Mislinju. 

Kot rečeno naše izhodišče je Ribnica na Pohorju, od koder gremo na pohod  v 
dveh skupinah: 

Prva skupina bo začela iz Ribnice na Pohorju, mimo planinske  koče na 
Pesniku , ki je na 1101 mnv. Za pot do Ribniške koče s postanki bomo 
potrebovali do 3 ure hoda. 

Druga skupina pa bo začela svoj pohod pri planinski koči na Pesniku in bo, do 
Ribniške koče potrebovala s postanki do 2 uri hoda. 
Toliko za uvod, vse ostalo pa se bomo dogovorili kot vedno med vožnjo z 
avtobusom.  

Tudi tokrat ni potrebno posebno poudarjati, da vas ponovno spomnimo, da je 
prav, da vzamete s sabo  naše  vnuke in  vnukinje, saj je hoja po »tepihu » 
Pohorja 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. 



ČAS HOJE: od 1 ure do 3 ure 
 
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, dežnik,  pohodne palice,     
                  osvežujoč napitek.  
 
HRANA: iz nahrbtnika ali  na Ribniški koči 
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

