
 

  IZLET V NEZNANO 

Bliža se najlepši čas v letu. 

Čas, ko se spominjamo preteklosti  in pričakujemo prihodnost. 

Čas, ko nas eni zapuščajo, novi prihajajo. 

Čas, ko se želje po sreči, zdravju in uspehu selijo iz srca v srce. 

 

To je tudi čas, ko vas vaše drušvo vabi na 14. pohod v neznano, zato 

 vsi ljubitelji gora prisrčno vabljeni. 

 

Zbrali se bomo na že znanih AP v petek, 26. decembra 2014. Na 

Glaziji ob 8.00 uri in na AP v Žalcu ob 8.10 uri, od koder se bomo 

skupaj odpravili neznanim dogodivščinam naproti. 

Odpeljali se bomo do naše gostiteljice, kjer si bomo privoščili kavico, 

čaj in degustirali več vrst vina. Naša Milka pa bo prinesla sveže, 

hrustljave žemljice, mi pa bomo še kaj dodali. 

 

Po okrepčilu  se bomo razdelili v dve skupini. Kdor bo želel, se bo 

priključil skupini, ki bo prehodila krajšo pot v dobrih dveh urah.  

Druga skupina pa se bo odpravila  do kraja, kjer bomo začeli naš daljši 

pohod. Kmalu po začetku hoje  bomo naredili prvo pavzo in se ustavili 

ter si ogladali vinsko klet. Nato bomo nadaljevali pot do cerkve Sv. ..., 

na višini 607 mnv. Malo naprej je  romarska cerkev Sv. ... in nekoliko 

dalje še ena, ki je posvečena svetniku, primernemu prav za ta letni čas. 

Po štiri urnem pohodu prispemo do točke, kjer nas bo čakalo pozno 

kosilo, ozirma zgodnja večerja. Tu nas bo čakal tudi avtobus, s katerim 

se bomo odpeljali proti domu.  

Izlet bodo vodili vsi planiski vodniki našega društva. Prijave zbiramo  na 

tel.št. 031 706 509 – Franjo, prispevek pa znaša 15.- € 

S seboj prinesite planinsko izkaznico, da boste lahko poravnali članarino 

za leto 2015. Z ozirom na vremenske pogoje, vam bodo prišle prav tudi 

manjše dereze. 

 

V LETU, KI PRIHAJA VAM ŽELIMO PREDVSEM ZDRAVJA, 

SREČE, VELIKO PLANINSKIH UŽITKOV, POZITIVNE ENERGIJE 

IN VAREN KORAK NA TURAH! 


