
  

                                                            

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, 14. julija 2022 
 

» KORITA MOSTNICE IN DOLINE VOJE » 

 

         
                 Korita Mostnice                                 planinska koča Voje 

 

V začetku poletja gremo četrtkarice in četrtkarji na Gorenjsko.  Ta izlet bo 

izredno zanimiv, saj si bomo ogledali zanimivosti in lepote  znamenitih korit 
Mostnice. Korita sodijo med najbolj obiskane znamenitosti Triglavskega 

narodnega parka. Potok Mostnica izvira v dolini Voje, kjer je v apnencu 
oblikoval ta znamenita korita. Obstajata krajša in daljša varianta poti. Mi pa 
bomo uskladili vaše želje in pot tako, kot vedno prilagodili vašim  telesnim 
sposobnostim in razpoloženju tisti dan.  Za ogled korita Mostnice se plača 
vstopnina in sicer: 

- Za nas starejše 2,50 € 
- Za otroke med 7 in 14 letom 1,50 € 

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  tudi 
vaše  vnuke in vnukinje, saj je hoja  primerna tako za otroke, kot tudi za nas 

četrtkarje. 

Toliko za uvodne informacije, vse ostalo pa se bomo dogovorili, kot vedno med 
vožnjo z avtobusom.  

Vmesni postanek za kavo bo na poti . 

V avtobusu priporočamo uporabo zaščitne maske. 



ČAS HOJE: od 1 ure do 4 ur 
 
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, dežnik,  pohodne palice,     
                  osvežujoč napitek.  
 
HRANA: iz nahrbtnika ali  v gostinskem lokalu na poti 
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 
 
DATUM PRIJAVE:  do torka 12. julija 2022 oziroma do zasedbe avtobusa 
 
 

ODHODI:  Celje na  AP  Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo  06.45 ( 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. 
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