PD ZZV CELJE VABI NA

ČERNIVC 902 m - MENINO PLANINO
1453 m
V NEDELJO, 12. DECEMBRA 2021
Posebni avtobus bo peljal iz Sl. Konjic ob 5.15 uri, mimo Vojnika, Sp. Hudinje,
Nove vasi do Glazije v Celju, kjer bo ob 6.00 uri in v Žalcu ob 6.10 uri.
Odpeljali se bomo proti Nazarju in potem po Zadrečki dolini do Černivca 902m.
Tu sestopi 1.skupina, ki se bo podala na pot proti Menini planini 1453 m. Čas
hoje 4h 15 min, višinska razlika 551 m; lahka označena pot.
Pot nas pelje mimo izletniške kmetije Toman, kjer s ceste zavijemo v strnjen
gozd, potem preidemo na markirano pot oz. kolovoz. Čez nekaj časa prispemo
do planine Ravni 1075 m (1h 45min), kjer stoji parstirska koča. S pl. Ravni
nadaljujemo v smeri Doma na Menini planini in planine Travnik 1180 m, preko
katere se potem sprehodimo do pastirske koče. Z nekaj krajšimi vzponi in spusti
nadaljujemo prijetno pot, kateri se po nekoliko daljšem spustu priključi še pot iz
Gornjega Grada (pot mimo Jespe). Pot nadaljujemo v smeri doma na Menini
planini.
2.skupina se z avtobusom odpelje nazaj do Bočne in po cesti za Menino planino.
Sestopi pri Usranem klancu in se preko Kopalnice poda proti domu. Čas hoje
1,5h do 2 uri. Kdor bo želel lahko ostane pri domu, sicer pa se gre do planine
Biba, mimo jezera Biba (cca 1h hoje). Od doma je možen vzpon na Vivodnik
1508 m, najvišji vrh Menine planine, kjer je tudi žig (15 min).
Za pohod potrebujete oblačila primerna vremenu, pohodno obutev, palice. Hrana
in pijača iz nahrbtnika, možno pa je dobiti kaj tudi na koči, ki je odprta samo do
15.ure (zimski čas).
Na avtobusu so potrebne zaščitne maske in potrdilo PCT.
Prispevek za lastne stroške je 18 eur.
Organizator pohoda:
Janja, tel. št. 040 705 301; e-mail: janjapol@gmail.com
Janez tel. št. 041 494 530
VABLJENI NA PROSTRANO IN VEDNO ČUDOVITO
MENINO PLANINO!

