
  

                                                            

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, 17. novembra 2022 
 

» TRAVNO GORO» 

   
Frančiškanski samostan in cerkev v Novi Štifti           Planinski dom na Travni gori 

 
Narava dobiva lepo jesensko odejo s prečudovimi barvami listja.Tako smo tudi 
naravnali naš 134. Izlet ljubiteljev četrkov za sprehod v tej lepi naravni 
spremembi. Izbrali smo območje dežele rokodelcev okolico Sodražice. Naši 
točki sta Nova Štifka in planinski dom na Travni gori 906 mnv . 
.  
Naša pot se bo pričela na parkirišču frančiškanskega samostana in cerkve v 
Novi Štifti. Tu se vsako leto 27. aprila zbere velika množica motoristov ob 
opravljanju žegnanja. Ogledali si bomo zanimivo romarsko cerkev, ki je primer 
izvirne baročne arhitekture osmerokotnega prostora in zvonika. Po ogledu pa 
bomo odšli proti Travni gori s predhodno razdelitvijo v dve skupini, ki bosta 
ubrali krajšo in daljšo varianto našega sprehoda. Za pot do doma na Travni 
gori bomo potrebovali  približno 1 do 2 uri nenaporne hoje.  
Toliko za uvodne informacije, vse ostalo pa se bomo dogovorili, kot vedno med 
vožnjo z avtobusom.  

Vmesni postanek za kavo bo na poti v Turjaku. 

V avtobusu priporočamo uporabo zaščitne maske. 

ČAS HOJE: od 1 ure do 3 ure 
 
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, dežnik,  pohodne palice, 
dovolj osvežilne tekočine 
 
HRANA: iz nahrbtnika ali  na kmečkem turizmu ob poti 
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 
 
DATUM PRIJAVE:  do torka 15. novembra 2022 oziroma do zasedbe avtobusa 
 
 



ODHODI:  Celje na  AP  Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo  07.45 ( 200 m od Lidla 

proti Dečkovi cesti), Migojnice 08.00  in Zabukovica 08.10 uri 
in AP Žalec ob 08.00  
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  
email: franci.naraks@gmail.com  
 
ŽELIMO VAM DOBRO POČUTJE IN VAREN PLANINSKI KORAK. 
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