PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
vas vabi
na potepanje po delu »Savinjske planinske poti (SPP)« od prelaza Lipa preko
Sv. Jošta, Tolstega vrha in Črete do Vranskega, ki bo v nedeljo, 24. januarja
2016.
Zbrali se bomo ob 6.uri in 50 minut v Migojnicah pri Domu Svobode in ob 7. uri
na AP Žalec. S svojimi avtomobili, popolnjeni z udeleženci, se bomo prepeljali do
prelaza Lipa (723 mnm). Pot nas bo vodila po kolovozu in planinski poti do Sv.
Jošta (935 mnm). Sv.Jošt se ponaša s cerkvico Sv. Gervazija in Portazija in
cerkvijo Sv.Jošta. Pri kmetiji Mežnar si bomo lahko odtisnili prvi žig SPP. Pot nas
bo dalje vodila mimo Planinca in spomenika proti Tolstemu vrhu (1077 mnm),
kjer si bomo lahko odtisnili drugi žig. Z vrha se bomo spustili do kmetije Ručgar in
preko Ropasovih peči, od koder je lep razgled na Vransko in del Savinjske doline,
kmalu prispeli do Črete. Tudi Čreta se ponaša z dvema cerkvama. Mi bomo
najprej prišli do Sv.Katarine pri Zakrajškovi domačiji (920 mnm), v nadaljevanju
pa se bomo mimo spomenika in cerkve Sv. Matere božje (944 mnm) spustili do
planinskega doma na Čreti (870 mnm). Tretji žig SPP si bomo ob primernem
daljšem počitku odtisnili prav tu. Od izhodišča na prelazu Lipa do Črete bomo
hodili tri ure in pol, odvisno od snežnih razmer.
Sledil bo spust na Vransko in tam se bo naše nedeljsko peš potepanje zaključilo.
Do Vranskega bomo hodili še uro in pol, torej se bo skupne čiste hoje nabralo za
okrog 5 ur, vrnitev na jutranja izhodišča bo okrog 16. ure. Oprema naj bo
primerna trenutnim vremenskim razmeram, hrana iz nahrbtnika ali iz ponudbe
planinskega doma na Čreti. Udeleženci se potepanja udeležijo na lastno
odgovornost.
Prijave so zaradi organizacije prevoza obvezne pri vodji PLV Bogomilu PolavderMilanu na tel. 041 688 055 ali milan.polavder@gmail.com do vključno petka,
22. januarja 2016.
Nasvidenje in srečno na naših skupnih poteh tudi v letu 2016!

