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PO POLETNIH POTEPANJIH Z BALKANIKO… 
*JESENSKO DRUŽENJE V OSREDNJIH SLOVENSKIH GORICAH* 

   
Spoštovani planinci in planinke, dragi prijatelji! 

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite na vsakoletnem srečanju planincev-udeležencev naših  
potovanj, ki ga za vas ponovno pripravljamo v osrednjih Slovenskih Goricah, v soboto, 13.10.2012.   

 

Letošnje srečanje bomo začeli v Sladkem vrhu, obmejnemu mestecu, ki leži tik ob reki Muri. Zanimivost kraja 

je svojevrstni kulturni spomenik - Brod na Muri - ki deluje več kot 80 let in je eden zadnjih tovrstnih, še 

uporabnih pri nas. Po »kozarčku dobrodošlice« se bomo z brodom, ki so ga nekoč lastniki okoliških zemljišč 

uporabljali predvsem za prevoz poljščin in lesa, danes pa je prava turistična atrakcija, popeljali po Muri. Sledi 

potep po slikovitih slovenjgoriških gričih. Naš prvi cilj bo Vranji vrh (260m) oz. Lovski dom pod samim vrhom, 

kjer bomo naredili postanek za malico. Po osvežitvi se bomo povzpeli na nekaj okoliških vrhov: »Volčja jama«, 

»Bojev kogel«, (najvišja točka - 412m), ves čas pa bomo uživali ob pogledu na štajersko vinorodno deželo, ki pa 

posebej zaživi v teh dneh, ko se griči in vinogradi obarvajo v pisane jesenske barve. Po t.i. Gornji 

slovenjgoriški vinsko-turistični poti se bomo med številnimi vinogradi in zidanicami spustili do Jakobskega 

dola, majhnega kraja sredi Slovenskih goric, ki je od Maribora oddaljen vsega 15 kilometrov. Nekaj časa si 

bomo vzeli za ogled krajevnih zanimivosti kot so: cerkev sv. Jakoba, ki velja za eno izmed starejših cerkvenih 

zgradb na slovenskem Štajerskem, Vogrinov mlin na veter, kovačija, etnološki muzej v 208 let stari kmečki 

hiši… Tudi tokrat ne bo šlo brez degustacije odličnih jakobskih vin.  

Druženje bomo nadaljevali z večerjo v domači gostilni, se prepričali v izvrstno domačo kulinariko in 

gostoljubnost po kateri so Jakobčani znani daleč okrog ter zaplesali ob zvokih domačega ansambla. Predstavili 

vam bomo tudi naše programe za naslednje leto in kot je že v navadi, pogledali nekaj slik iz letošnjih potepanj 

ter izbrali in nagradili najlepše, zato prosimo da nam čim prej pošljete svoje fotografije (CD). Tudi letos smo 

pripravili nekaj majhnih presenečenj…   

 
Cena: 35 EUR 

Odhod posebnih avtobusov iz: 

 Ljubljana  - Dolgi most                                                                                    ob 6.30, 

 Nazarje  (Velenje)                                                                                           ob 7.30, 

 Celje        - Dvorana Zlatorog                                                                          ob 7.30, in 

 Maribora - Nova avtobusna postaja  (Mlinska ulica)                                        ob 8.30 uri.  

Na spodnji prijavnici dopišite imena tistih, ki jih boste pripeljali s seboj ter obkrožite mesto vstopa na 

avtobus. 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo da nam svojo udeležbo potrdite najkasneje do sobote, 06.10.2012  na : 

Tel. št. :   05 90 33 339;  fax: 05 90 55 454 

E-mail:     balkanika@t-2.net 

 

PRISRČNO VABLJENI IN DOBRODOŠLI NA NAŠEM 6. SREČANJU!!! 

………………………………………………………………………………………………………… 

Prijavljam: 

Ime in priimek        Vstop – obkroži     Telefon 

1. Ljubljana - Velenje – Nazarje (Žalec) - Celje - Maribor  

2. Ljubljana - Velenje – Nazarje (Žalec) - Celje - Maribor  

3 Ljubljana - Velenje – Nazarje (Žalec) - Celje - Maribor  

4. Ljubljana - Velenje – Nazarje (Žalec) - Celje - Maribor  

 

 


