
 

                                          PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
» LJUBITELJI ČETRTKOV » 

te vabi 
 

 na VREMŠČICO 1027 nmv 
v četrtek, 16.11.2017              

   
Vremščica 

Jesensko listje, kam hitiš? Ujeli bi te radi, ko z vetrom rajaš in vrtiš kot zlato se kolo. 
Smo pri realizaciji 81. Izleta ljubiteljev četrtkov. Kot vam je že znano,  gremo na 
Vremščico 1027 nmv. ki je najvišja gora Senožeških hribov. Severna pobočja 
Vremščice so porasla z bukovim godozdom, južna stran pa je v pretežni večini 
travnata. Gora  pravijo Vremščici  krajani na južni strani, vrh pa imenujejo Vrbanov 
vrh po cerkvici sv. Urbana, ki je nekoč stala na vrhu. Z vrha je zelo lep razgled po 
okolici tako, da lahko opazujemo in spoznavamo sosednje vrhove. Najbližji je 
Nanos, pa Golaki v Trnovskem gozdu in tudi Julijci. Ob lepem vremenu vidimo Krim, 
Mokrec in Javornike, Snežnik in Risnjak. Na vrhu Vremščice  je  orientacijska plošča 
na kamnitem stebru, ki prikazuje smeri znanih gora. Tam je tudi žig, ki sodi med 
vrhove SPP, zato ne pozabite vzeti s sabo dnevnika SPP. Naša pot se bo začela v 
Senožečah, od koder bomo potrebovali slabi dve uri hoda, do vrha Vremščice. Za 
povratek pa tudi približno toliko. Tisti, ki ne bodo zmogli te sicer lahke in 
nezahtevne poti, pa si bodo ogledali okolico Senožeč, cerkev Sv. Jerneja pa še kaj. 
Skratka za vse udeležence potepa bomo poskrbeli, tako kot vedno.  

Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah. 
ČAS HOJE: s povratkom do 3 - 4 ure 
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, pohodne palice, 
osvežujoč napitek 
HRANA: iz nahrbtnika ali v  Osmici Mahnič Šušč na Grahovem brdu 
DATUM PRIJAVE:  do torka 14.11.2017 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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