
Kdaj, kje in kako 

Dobimo se na avtobusni postaji v 
Rogatcu ob 7. uri. S sabo imejte 
osebni dokument in planinsko 
izkaznico s poravnano članarino 
za letošnje leto. Vožnje do Loborja 
bo okvirno dobra ura. Od Loborja 
do vrha Ivanščice je tri ure vzpona 
brez počitkov in razgledovanja 
okolice in Oštrcgrada. Med potjo 
se nahaja planiski dom Majer in tik 
vrha planinski dom Pasarićeva kuća. 
V Rogatec se vračamo v zgodnjih 
večernih urah.   

Potrebna oprema 

Meteorološka pomlad še ne 
pomeni povsem toplih dni, še 
posebej to velja za hribe, zato 
upoštevajte, da se povzpnemo 
n e k o l i k o n a d t i s o č m e t r o v 
nadmorske višine. Od opreme 
potrebujete pohodniške čevlje, 
toplo oblačilo, vetrni jopič ali 
toplejši podloženi anorak, kapo, 
rokavice in oblačila v nahrbtniku, 
priporočamo pohodne palice.  

Prijave in info 

Prijavite se pri Ines Zalezina (040 
606 722) do srede, 22. marca. 
Ostale informacije o izletu dobite 
pri Darku Zidar (051 764 371). 
Strošek prevoza 15 €.

IVANŠČICA  

 “Sa južne strane gledana ona čini organsku cjelinu sa Zagorjem: valovi zagorskih 
brežuljaka i gorica blago se dižu do planine i tu se zaustavljaju kao valovi na obali mora.”   Dr. Željko Poljak

O Ivanščici 

V srednjem veku se je Ivanščica imenovala Očura (danes 
se tako imenuje samo njen najzahodnejši ogranek), 
zdajšnje ime pa je dobila, kakor tudi mesto Ivanec, po 
katoliškem redu Ivanovci, ki so pod goro imeli svoje 
posesti in utrjene samostane. V novejšem času je začelo 
prevladovati ime Ivančica, vendar je staro narodno ime 
Ivanščica pravilneje. V pisnih virih so se nanjo prvič 
uspešno povzpeli leta 1883. V geološkem smislu jo 
gradijo triasni dolomiti in apnenci s terciarnimi 
sedimenti. Pokrita je z gozdom, višje prevladuje bukev, 
medtem ko v nižjih predelih hrast kitnjak in gaber. Na 
Ivanščico se pristopa z vseh smeri, mi se bomo povzpeli z 
južne in sicer iz kraja Lobor.  
                           VABLJENI!

V soboto, 25. marca 2023, vas vabimo na 
Ivanščico (1060 m n.m.), najvišjo in 

najmarkantnejšo goro Hrvaškega zagorja.


