
 

                                          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 » 

na   Križno goro nad Ložem 
v četrtek, 18. julija 2019  

 

  
       Pogled iz Križne gore proti Snežniku  Ostanki Ložkega gradu 

 

Smo na začetku poletja, začenjamo z izleti četrtkarjev po uspešno zaključeni 

seriji 100 izletov, z izleti proti novi stotici.  Začele pa so se tudi šolske počitnice 

naših in vaših nadobudnežev, bo temu primeren tudi ta izlet četrtkarjev.  

Tokratni 101. izlet  je na Križno goro nad Ložem. Vrh, leži na višini 857 nmv.  Z 

vrha, kjer stoji cerkev svetega Križa je lep razgled po okolici , bližnji Racni gori 

in Loški dolini, pa tudi proti Snežniku. Kot vedno bomo na vrh odšli v dveh 

skupinah. 

Prva skupina  bo začela svojo pot v Bločicah, od koder bo do vrha potrebovala 

cca 1,30 ure hoda  

Druga skupina pa bo pot začela  pri Križni jami in bo za pot potrebovala 45 

minut hoje..  

Glede na vaš interes se bomo dogovorili tudi  za morebiten ogled ostankov 

gradu Lož, kamor bi se povzpeli iz Loža. Za pot potrebujemo cca 20 min. Za vse 

ostalo pa po dogovoru na licu mesta oziroma na poti z avtobusom. Že uvodoma 

smo omenili, da je to čas šolskih počitnic zato ne pozabite, da gredo lahko z 

vami tudi vaši vnuki in vnukinje. Ti nam bodo tako kot vedno doslej polepšali in 

popestrili naše potepanje po Loški dolini. 

Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.  

Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 

ČAS HOJE: od 1  do 3 ure 

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

osvežujoč napitek 



HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok nekje na poti 

DATUM PRIJAVE:  do torka 16.07.2019 oziroma do zasedbe avtobusa 

ODHODI:  Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na  AP  Nova vas ( 3 )  06.50,  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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