PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
te vabi na izlet

»ljubiteljev četrtkov»

SV. TOMAŽ NAD VOJNIKOM
v četrtek, 17. februarja 2022

Planinski dom na Tomažu
Zaradi znanih omejitev in skrbi za zdravje organiziramo namesto izleta na Rašico izlet na
območje Vojnika .Planinski pohod bomo začeli po gozdni učni poti modrijanov –GUPM in
se povzpeli na Tomaž

nad Vojnikom.

Naša planinska pot se bo začela na parkirišču pred vstopom v trško jedro Vojnika ( glej
sliko). Od parkirišča gremo, do cerkve sv. Florjan. Od tam pa po lepo markirana in urejeni
poti GUPM proti planinski postojanki na Tomažu. Na tej poti, do Tomaža je 22 oznak z
opisi dreves, ki jih lahko opazujemo in občudujemo. Na celotni trasi bomo premagali 154
višinskih m.
Pot ni naporna in bomo zanjo potrebovali s postanki približno 1,5 ure zmerne hoje. Tisti, ki
ne bi šli celotne poti se lahko zapeljejo po Cesti na Tomaž do mesta, kjer je možno parkirati
vozilo.
Od tu pa cca 20 minut hoje, do planinske koče. Če pa še tega ne bi zmogli je možno priti,
do planinske postojanke na Tomažu tudi z avtom. Skratka variant za planinski sprehod je
več. O vseh se bomo dogovorili na zbirališču na parkirišču v Vojniku.
Ob prijavi vas prosim, da mi sporočite ali ste za morebitni topli obrok

Vsekakor naj ne bo odveč tudi opozorilo, da je potrebno tako kot , do sedaj pri naših pohodih
natančno in dosledno upoštevati navodila in priporočila NIJZ. V primeru še bolj zaostrenih
razmer vas bomo ob morebitni spremembah ali odpovedi izleta obvestili .
Veselimo se srečanja in prijateljevanja z vami.
ČAS HOJE: do 2 uri
OPREMA: primerna obutev , dereze, oblačila primerna vremenu, pohodne palice, osvežujoč
napitek.
HRANA: iz nahrbtnika, po prijavi možnost cateringa na planinski postojanki
DATUM PRIJAVE: do torka 15.02.2022
DOBIMO SE:
ob 09.

00 uri na parkirišču v Vojniku

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
V r e m e

bo……

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

