
  

                                                            
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. junija 2020 
             

po delu savinjske planinske poti  na Sveto Jedrt  750 nmv 

 

Po daljšem počitku zaradi znanih razmer po covidu, ponovno 
pričenjamo z izleti ljubiteljev četrtkov. Nimamo pa še informacij  
kako s prevozi z avtobusom zato bomo, do nadaljnjega  organizirali 
izlete po hribovju v naši dolini ali pa širše seveda s svojimi prevozi-
osebnimi vozili,  dokler se ne bodo sprostili še  ti ukrepi in bomo o 
njih uradno informirani. To je naš že 110. Izlet po vrsti.  

Kot  je v uvodu zapisano bomo šli na izlet po delu savinjske 
planinske poti . Zbirno mesto  bo v  Žalcu,  ob 8.00 uri na parkirišču 
pri OŠ Žalec v Aškerčevi ulici. Pot bomo nadaljevali preko Gotovelj 
do »Škafarjevega hriba«. Tam  se bomo kot vedno  razdelili  v dve 
skupini .  

Prva skupina  bo pot nadaljevali ob potoku Ložnica, do Jame Pekel, od tu 

pa preko Pogorišča do Sv. Jedrti. Za pot bo skupina potrebovala približno 

3 ure nenaporne hoje . Druga skupina  pa se bo od Škafarjevega hriba 
odpravila mimo graščine na Plevnem, do Sv. Jedrti. Obe skupini se 
združita  pri lovski koči na Rinki, ki je v neposredni bližini  Svete Jedrti cca 
200 m. Pot je krajša in zanjo bo potrebovala do 1,5  ure prav tako nenaporne 
hoje. Tretja skupina, ki pa  se bo pripeljala s svojimi vozili do parkirišča pod 
lovsko kočo, se bo  sprehodila po okolici Sv. Jedrti od koder je čudovit 



razgled po Savinjski dolini in Celjski kotlini. Vsi zbrani pa bomo nadaljevali s 
prijetnim druženjem s prijatelji, ki jih nekaj časa nismo videli.  

Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 

ČAS HOJE: od 3 do 4,30 ure 
 

OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna 

vremenu, dežnik,  pohodne palice, osvežujoč napitek. HRANA: iz 
nahrbtnika  

DATUM PRIJAVE:  do torka 16. junija 2020  
 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS  041 / 763-288  
email: franci.naraks@gmail.com  
 
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN  
PLANINSKI KORAK 
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