
 

                                          PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
» LJUBITELJI ČETRTKOV » 

te vabi 
 

 na izlet na POHORJE   
v četrtek 16.08.2018 

                                  

            

            

          
        koča na Osankarici      koča na Pesku  

                 

Pa smo prišli že do 90. izleta četrkarjev, kot nam rečejo ljubiteljem četrkov pri PD 

Zabukovica. V času šolskih počitnic in dopustov,  je pred nami že tradicionalno sprehajanje 

in potepanje po Pohorju. Izlet na Pohorje ponuja vsem udeležencem od najmlajših, do 

najstarejših prijeten sprehod, odlično počutje in predvsem druženje. Z avtobusom se bomo 

peljali skozi Oplotnico, do Osankarice, kjer se bomo razdelili na dve skupini in z obema 

skupinama zaključili izlet na koči na Pesku.  

Prva skupina  bo začela svojo pot na Osankarici na 1181 nmv, od koder  bo mimo 

spomenika padlim borcem Pohorskega bataljona pri Treh žebljih, pot nadaljevala po 

mogočnih pohorskih gozdovih vse, do doma na Pesku, ki leži na 1386 nmv. Za pot bo 

potrebovala dobre 3 ure hoda. 

Druga skupina pa bo pot začela iz Rogle 1516 nmv, kamor se bomo pripeljali z avtobusom 

iz Osankarice in se peš spustila, do koče na Pesku 1386 nmv. Za pot bo potrebovala do 1 ure 

hoda. Če boste želeli se lahko predhodno iz Osankarice sprehodite, do pomnika pri  Treh 

žebljih in se vrnete nazaj na Osankarico nato pa z avtobusom, do Rogle od tam pa, po že 

predhodno opisani smeri.  

Tisti, ki ne boste ne v prvi ne v drugi skupini, pa se boste pripeljali z avtobusom do Peska, 

kjer  se boste lahko sprehodili  in naužili lepot tega dela Zreškega Pohorja.   

Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.  

Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 

ČAS HOJE: od 1  do 4,5 ure 

OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, pohodne palice, osvežujoč napitek,  

HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok na Pesku 

DATUM PRIJAVE:  do torka 14.08.2018 oziroma do zasedbe avtobusa 

ODHODI:  Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na  AP  Nova vas ( 3 )  07.00,  AP Žalec 07.10,  



Migojnice 07.15  in Zabukovica 07.20 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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