
  

                                                            

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
 Vas vabi 

v nedeljo, 16. maja 2021 
 

na tretjo etapo po delu Savinjske planinske poti  

od Bezovca, do Črete. 

                    
                   malo pod vrhom Bezovca   planinski dom na Čreti 

Dobimo se v nedeljo 16. maja 2021 ob 08.00 uri na parkirišču picerije 

Afrika v Malih Braslovčah.  

Prvotno planirano traso smo razdelili na dva dela  in sicer: 

 - prvi del  od Bezovca preko Črete, do Vranskega 16.5.2021 

- drugi del od Črete, do Smolnika predvidoma 23.5.2021 

Kot rečeno našo pot v razdeljeni tretji etapi pričnemo na parkirišču picerije v 
Malih Braslovčah. Od tu gremo na pot, do našega izhodišča pod Bezovcem, 
mimo lovske koče, kjer je tudi prvi žig današnje etape. Povzpeli  se bomo na 
vrh Bezovca 857 mnv in se nato spustili proti domu borcev na Dobrovljah, kjer 
je druga postojanka na naši etapi SPP. Tu  tudi žigosamo naš dnevnik SPP. Po 
krajšem postanku pot nadaljujemo proti Čreti, kjer je tretja postojanka naše 
poti na planinskem domu,  kjer je tudi žig. Tu bomo imeli malo daljši odmor.  
Možno se bo tudi okrepčati z enolončnico, posladkati s jabolčnim zavitkom in 
druge dobrote ki jih koča ponuja. Zatem pa sledi spust proti Vranskem, kjer  
bomo tudi zaključili tretjo  etapo SPP. Na izhodišče na parkirišče pri piceriji v 
Malih Braslovčah in nato, do izhodišča na Brezovcu se pripeljemo s svojim 
prevoznim sredstvom. Za celotno pot bomo s postanki potrebovali,  do 6 ur 
hoda. Za morebitno vrnitev po vozilo na izhodišče se bomo dogovorili oziroma 
poskrbeli za prevoz voznikov. 

Vsekakor naj ne bo odveč tudi  ponovno opozorilo, da je potrebno pri našem 
druženju na planinskem izletu  natančno in dosledno upoštevati navodila in 
priporočila NIJZ. Zaščitna maska je obvezna. 



 
ČAS HOJE:   z vmesnimi postanki do 6 ur 
 
OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna vremenu, dežnik,  
pohodne palice, osvežujoč napitek.  
 

HRANA: iz nahrbtnika , možnost enolončnica na planinskem domu na 
Čreti 
 
DATUM PRIJAVE:  do petka 14. maja  2021  

 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  
email: franci.naraks@gmail.com  
 
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 
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