Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR: SI56 060000007729162
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

Sobota 25.08.2018

Črnivec (902 m) - Menina planina(1508 m.n.v.) - Bočna (420 m)
GSM: 031 325 593

VODJA:

Ludvik Miklavc

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

Martin Škoberne
GSM: 041 663 865
Sobota 25.08. 2018 ob 06.00 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
Sobota zvečer
Osebni avto, kombi ali mali avtobus/ odvisno od prijav
Lahka označena pot
8 ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!

725 m

OBVEZNI DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

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

S prelaza Črnivec se usmerimo na makadamsko cesto v smeri Doma na Menini planini. Cesta najprej obide gostišče Črnivec,
nato pa se prične zložno vzpenjati čez pobočje, ki ga je 13.7.2008 prizadelo neurje z močnim vetrom. Po nekaj minutah hoje
se cesta povsem položi in nas pripelje v manjšo dolinico, kjer prispemo na dobro označeno križišče. Nadaljujemo naravnost
po levi cesti v smeri izletniške kmetije Toman, nas pa cesta vodi mimo nekaj manjših lesenih hišk. Pri zadnji hiški se cesta
ponovno razcepi, mi pa tokrat nadaljujemo po zgornji desni (levo navzdol kmetija Toman), na katero nas usmerjajo tudi
oznake za Menino planino. Cesta, ki se prične strmeje vzpenjati, preide v strnjen gozd, mi pa po nekaj minutah postanemo
pozorni, saj nas bodo markacije usmerile rahlo desno na markirano pešpot, ki se vzpenja vzporedno s cesto. Pot nadaljujemo
po omenjeni stezi, po kateri prispemo do križa z vpisno knjigo.
Od križa nekaj časa nadaljujemo po zaraščeni poti, nato pa stopimo na kolovoz, kateremu sledimo v desno. Kolovoz oz.
široka steza nas nato postopoma pripelje do pašne ograje, za katero stopimo na pašna območja bližnje planine. Pot naprej se
nadaljuje z nekaj krajšimi vzponi in spusti ter nas preko pašnikov in skozi gozd pripelje do vzhodnega roba planine Ravni,
kjer stoji pastirska koča.
S planine Ravni nadaljujemo v smeri Doma na Menini planini in planine Travnik. Pot naprej se rahlo vzpne ter hitro preide v
gozd, skozi katerega se nato nekaj časa nadaljuje. Nekoliko naprej se priključimo širokemu kolovozu, po katerem tudi kmalu
pridemo iz gozda. Ko pridemo iz gozda, stopimo na zahodni del planine Travnik, preko katere se nato sprehodimo do
pastirske koče na drugi strani planine. Do tam nas vodi slabše vidna stezica, ki preči planino.
Od koče nadaljujemo mimo bližnjega križa in zvona, za katerima markirana pot zavije v desno. Sledi prijetna hoja po poti, ki
se sprva zložno, nato pa zmerno vzpenja čez prostrane pašnike. Višje gre pot v gozd, kjer se postopoma prične spuščati. Pot
se kmalu ponovno prične vzpenjati ter nas pripelje do makadamske ceste, kateri sledimo v desno. Nekaj minut hodimo po
omenjeni cesti, nato pa nas markacije usmerijo desno na pešpot, ki se zmerno vzpne skozi strnjen gozd. Višje še enkrat
prečimo cesto, ki nas postopoma pripelje na pašnike Menine planine. Z nekaj krajšimi vzponi in spusti nadaljujemo prijetno
pot, kateri se po nekoliko daljšem spustu priključi še pot iz Gornjega Grada (pot mimo Jespe).
Nadaljujemo desno v smeri Doma na Menini planini, po poti, ki preči pas gozda, nato pa nas pripelje do parkirišča v bližini
že omenjenega planinskega doma. S parkirišča nadaljujemo čez travnik in pot, s katere se nam odpre lep razgled na verigo
Kamniško Savinjskih Alp, nas hitro pripelje do Doma na Menini planini.

STROŠKI PREVOZA

10,00 EUR

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

DATUM:

OPOZORILO:

pri vodniku Ludvik Miklavc 031 325 593, do četrtka 23.08.2018
Celje, 12.08.2018
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 !

