
  

                                                            
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 » 

Po poti   m i r u  ob Peračici 
v četrtek, 19. marca 2020 

             

     
            Slap Peračica                                               Dobrča 

Pred nami je 109. izlet ljubiteljev četrtkov. Tokrat gremo na Gorenjsko,v 

Brezje, kjer se bomo sprehodili po » Brezjanski poti miru«  

Kot vedno se bomo že na avtobusu razdelili v dve ali tri skupine. Naše 
izhodišče je na trgu pred baziliko Marije Pomagaj v Brezju. Od tu bomo 
pot nadaljevali preko Brezjanskega polja,   do njegovega roba. Že ob poti 
se nam  bo odprl čudovit razgled na vršace in sicer  Dobrčo, Stol, 
Begunjščico, Kriško goro, Storžič in seveda na našega očaka Triglava. Iz 
razgledišča se bomo po poti spustili na spodnjo teraso Podpeč, kjer 
bomo  tudi vstopili v gozd. Po prijetni hoji ob Peračici in preko mostičkov 
pridemo, do slapov potoka Peračica. Kot zanimivost ob poti, do slapov je 
tudi Vovkova smreka, izrednih dimenzij 41,5 m meri v višino in ima 
obseg debla 102 cm.  V bližini 100 m naprej  je še ena smreka podobnih 
dimenzij – obseg debla 106 cm. 

Prva skupina  bo od slapov zavila še proti vasi Peračica in se vrnila v 
Brezje. Za pot bo potrebovala dobre 3 ure nenaporne hoje. Druga 
skupina  pa se bo od slapov vrnila v Brezje. Pot je krajša in zanjo bo 
potrebovala 2 uri hoda. Tretja skupina, pa  se bo sprehodila po okolici 
Brezja,  brezjanskega polja in seveda obiskala tudi baziliko Marije 
Pomagaj. Obisk in ogled bazilike bosta opravili tudi prva n druga 
skupina. Po zaključenem ogledu pa se bomo z avtobusom odpeljali, do  
nam že znanega gostinskega lokala v Podbrezju, kjer bomo imeli na 
razpolago topel obrok. 



Domov se bomo vračali v poznih popoldanskih urah.  

Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami. 

ČAS HOJE: od 2 do 3,30 ure 
 

OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna 

vremenu, dežnik,  pohodne palice, dereze, osvežujoč napitek. Ne bo 
odveč, da vam priporočamo tudi, da imate s sabo rezervno obutev po 
vrnitvi iz soteske Peračice 
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok na poti domov 

DATUM PRIJAVE:  do torka 17.03.2020 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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