
 

                                                            
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  MAREZIGE 
v četrtek, 16. januarja 2020 

             
        Marezige 

Z izletom v neznano na grad Žovnek in pod Dobrovljami, smo uspešno 
zaključili  9. sezone izletov ljubiteljev četrtkov. Tako začenjamo z našo 10. 
sezono, ko ob enem tudi praznujemo 70 let našega planinskega društva 
Zabukovica.  Naš  izlet pa je že  107.   

In kje začenjamo 10. sezono ljubiteljev četrtkov? Kot je že  običaj za 

začetek  leta gremo na Primorsko v Slovensko Istro in sicer  po srčni poti od 

Marezige do Vanganel.  

Na našem izhodišču izleta srčne poti se bomo,  po ustaljenem postopku 
razdeli v dve skupini, če  pa bo potrebno tudi v tri skupine.  Prva skupina bo 

potrebovala za pot,  do 3 ure nenaporne hoje ( od Marezige, mimo 
Vanganel in njenega  jezera ), druga skupina pa  bo šla po krajši poti, 
za kar bo potrebovala, do 1,30 ur hoda. Pot nas bo vodila po zanimivi 
pokrajini mimo vinogradov, gozda in tudi po makadamski cesti, skratka 
za ta letni čas za nas primerni poti. 

Pa še nekaj : verjetno ne bi bilo prav, da ne bi obiskali tudi fontano vina 
v deželi refoška v Marezigah. Če bo interes za pokušino, jo bomo 
poizkusili tudi realizirati.  



Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.  

Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 

ČAS HOJE: od 1,30  do 3 ure 
 

OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna 

vremenu, pohodne palice, osvežujoč napitek.  Ker smo že v sezoni 

zime, je prav, da ne pozabite v nahrbtnik dati tudi dereze 

 
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok na poti domov v Spar Koper 

DATUM PRIJAVE:  do torka 14.01.2020 oziroma do zasedbe avtobusa 

 
ODHODI:  Celje na  AP  Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo  06.50 ( 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 SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 
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