
  

                                                            

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, 18. avgusta 2022 
 

» OKOLICO LJUTOMERA» 

  
                   Gajševsko jezero                                               Jeruzalem 

 

Pa smo že pri 131. izletu LČ . Tokrat je nastopila sprememba lokacije izleta iz 
ogroženega Krasa, kot smo to prvotno planirali in napovedali, smo prestavili  v 
okolico Ljutomera na območje Slovenskih goric. 
Kaj si bomo ogledali? 
Imamo dve varianti in sicer: najprej ogled znamenitosti Ljutomera, zlasti cerkve 
sv. Janeza Kersnika in še kakšno drugo zanimivost v mestu. Od tu pa  bi  se 
ena skupina odpeljala z avtobusom do Gajševskega jezera, kjer nas čaka 
prijeten sprehod okoli jezera. Gajševsko jezero je umetna akumulacija 
namenjena preprečevanju izlivnih poplavnih voda reke Ščavnice. Je pa tudi 
zanivo  zaradi ribolova in pa seveda športne rekreacije srfanja  in še kaj. 
Sprehod bo trajal približno 1,5 ure . Druga skupina pa bi odšla po delu 
Pomurske planinske poti iz Ljutomera, do Jeruzalema. Spehod poteka delno po 
gozdu, delno po cesti med vinskimii trtami. Zanesljivo bo to prijeten in zanimiv 
sprehod, ki bo s postanki trajal cca 2 uri. Tisti, ki delate to planinsko pot in še 
nimate žigov na tem območju, vzemite s sabo knjižico PPP. 

Kot vedno v času šolskih počitnic velja povabilo  tudi vašim  vnukom, da se 
nam pridružijo. Hoja in sprehod po zanimivi pokrajini je primerna tako za 
otroke, kot tudi za nas četrtkarje-ice. 

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 3 ur ( skupaj z ogledi) 
 
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, dežnik,  pohodne palice, 
dovolj osvežilne tekočine 
 
HRANA: iz nahrbtnika ali  v gostinskem lokalu na poti 
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 
 
DATUM PRIJAVE:  do torka 16. avgusta 2022 oziroma do zasedbe avtobusa 
 
 

ODHODI:  Celje na  AP  Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo  06.45 ( 200 m od Lidla 

proti Dečkovi cesti), Migojnice 07.00  in Zabukovica 07.10 uri 
in AP Žalec ob 70.00  
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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