Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Sobota 24.04.2021

Črnivec-Lepenatka 1425 n.m.
VODJA:

Ludvik Miklavc

GSM: 031 325 593

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Igor Golčman

GSM: 031 397 344

07:00
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 – Gornji Grad - Črnivec
V popoldanskem času
Kombi ali osebni avto
Lahka označena pot
6 do 7 ur
523 m – višinska razlika po poti 845 m
Obutev in oprema primerna za ta letni čas, palice
Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica
Iz nahrbtnika

Lepenatka je travnat vrh, ki se nahaja južno od 1557 m visokega Rogatca. Z vrha, ki ima vpisno skrinjico in žig, se nam odpre lep pogled na že
omenjeni Rogatec, Golte, Menino planino, Kranjsko reber, ter proti osrednjim Kamniško Savinjskim Alpam, kjer najlepše vidimo Planjavo in
Ojstrico.Iz Celja se peljemo proti Gornjemu Gradu. Ko pridemo na prelaz Črnivec parkiramo na parkirišču ob informativnih tablah. Nasproti
Gostišča GTC 902 Črnivec, ob polnilnici vode 902, opazimo planinske oznake, mi pa se usmerimo na pot v smeri Velikega Rogatca, Lepenatke
in vrha Kašne planine (Kranjska reber). Nadaljujemo naravnost po markirani poti, ki se nekoliko strmeje vzpne, nato pa preči pašno ograjo in nas
pripelje iz gozda, kjer se nam z leve še skoraj neopazno priključi neoznačena pot s prelaza Volovljek.
Tu nadaljujemo naravnost ter ob lepih razgledih nekaj minut hodimo po neizrazitem kolovozu, s katerega pa gremo že kmalu desno na planinsko
pot, po kateri se hitro vzpnemo do manjšega napajališča za živali. Od napajališča sledi še nekaj minut zmernega vzpona in vse bolj razgledna
pot nas pripelje na vrh Kranjske rebri, kjer se nahaja vpisna skrinjica.
Ko se odpočijemo in se naužijemo razgledov, s potjo nadaljujemo v smeri Lepenatke. Pot naprej se prične zmerno spuščati po neizrazitem
severovzhodnem grebenu Kranjske rebri, nato pa nas mimo nekaj napajališč pripelje do koče na Kašni planini.
Od križišča hodimo po cesti, ki se lahkotno spušča, pri tem pa po vzhodni strani preči pobočja Kašnega vrha. Po nekaj minutah dosežemo
greben, kjer se cesta na obračališču Leška gmajna konča, mi pa nadaljujemo naravnost po markirani pešpoti, ki preide v gozd, skozi katerega se
prične najprej zmerno, nato pa strmeje spuščati. Nižje dosežemo gozdno cesto, kateri sledimo v smeri naravnost, nato pa, ko cesta z grebena
zavije rahlo v desno, mi nadaljujemo naravnost na vzpenjajoč se kolovoz, ob katerem so tudi markacije. Pot se takoj prične strmo vzpenjati,
kmalu pa zavije še nekoliko v desno, kjer se prečno vzpne preko bolj strmega pobočja. V nadaljevanju se pot strmo vzpenja, občasno pa nas
vodi tudi preko kakšnega krajšega izpostavljenega dela, kjer je predvsem v mokrem in snegu potrebna večja previdnost. Višje se pobočje
postopoma položi, pot pa zavije desno in nas pripelje na greben vzhodno od Kunšperskega vrha (tudi Brezovec).
Ko dosežemo greben nadaljujemo desno (levo Kunšperski vrh, 5 minut lažjega brezpotja) po markirani poti, ki se nadaljuje po občasno
razglednem grebenu. V nadaljevanju se zložno do zmerno vzpenjamo po ali nekoliko levo od grebena. Višje nas pot vodi preko pašne ograje, za
katero stopimo na vršna travnata pobočja Lepenatke. Sledi še nekaj minut zmernega vzpona, po poti, s katere se nam odpirajo lepi razgledi, ki
sežejo od bližnjega Velikega Rogatca, prek Raduhe in Olševe, do najvišjih vrhov Kamniško Savinjskih Alp in že dosežemo travnat vrh Lepenatke.
Črnivec - Kranjska reber 1:30, Kranjska reber - Kašna planina 15 minut, Kašna planina - Lepenatka 1:45.

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 10
Ludvik Miklavc 031 325 593 in Igor Golčman 031 397 344
PRIJAVA : do 22.04.2021
Celje, 18.04.2021
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT: Gojko ŠMID l.r.

OPOZORILO:

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno
sodelovanje na izletu in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim
kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov .

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

