Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR: SI56 0510 0801 4106 120
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

Sobota 30.01.2016

Menina planina 1508 m.n.v.
GSM: 031 325 593

VODJA:

Ludvik Miklavc

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:

Igor Golčman
Sobota 30.01. 2016 ob 06.30 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
Sobota zvečer
Osebni avto, kombi ali mali avtobus/ odvisno od prijav
zahtevna
7 ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!

1188 m

OBVEZNI DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

Primerna obutev, topla oblačila
veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica
Primerna telesna pripravljenost
Iz nahrbtnika in v koči

Pot pričnemo v vasi Bočna in nadaljujemo po gozdni poti do Nadbočne in nato po cesti do Semprimožnika. Le nekaj metrov
nad kmetijo nas oznake za Menino planino usmerijo na dobro označeno pot. Naprej se zmerno vzpenjamo po kolovozu, le ta
pa zavije rahlo proti desni in nas iz obronka gozda povede v bolj strnjen gozd. Pot nato kmalu pripelje do 1000 m nadmorske
višine in nas le nekoliko naprej pripelje do parkirišča št. 2 (parkirišče št. 1 se nahaja v bližini kmetije Semprimožnik).
Tu ponovno prečimo cesto ter vzpon nadaljujemo po prijetni poti, ki nas hitro pripelje do "Usranega klanca". Tu se pot za
kratek čas strmeje vzpne, nato pa nas v zmernem vzponu skozi gozd pripelje do razpotja, kjer se nam z desne priključi pot čez
Borovnico. Nadaljujemo zmeren vzpon skozi gozd in pot nas hitro pripelje na Prag 1170 m, od katerega sledi komaj opazen
spust do "kopalnice". Pot, ki se ponovno prične vzpenjati, pa nas hitro pripelje do naslednjega označenega razpotja, kjer
imamo za nadaljevanje dve možnosti. Nadaljujemo rahlo levo v smeri Menine planine čez Ovčji stan (desno Menina planina
čez Jespo, slednja je 15 minut daljša, možnost krožne poti). Pot naprej se še nekaj časa vzpenja skozi gozd, nato pa, takoj za
tem, ko prečimo pašno ograjo stopimo iz gozda na vse bolj razgledna travnata pobočja. Omenjena travnata pobočja,
prehodimo v prečnem vzponu, nato pa se priključimo gozdni cesti, kateri nato sledimo do Doma na Menini planini.

STROŠKI PREVOZA

15 EUR

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Na recepciji Telekoma Slovenije tel. 03/4283001 vsak dan med 07:30 do 15:00

ali pri vodniku Ludvik Miklavc 031 325 593
DATUM:
Celje, 24.01.2016
OPOZORILO:

Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID

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 !

