Planinsko društvo POLET te vabi na naslednji izlet:

Menina planina- 1453mnv
»po lepe razglede«
Kdaj:

sobota, 22. november, 2014
 ob 6:00 uri iz Mokronoga
 ob 6:15 uri izpred Doma kulture v Šentrupertu

Kako:



s posebnim avtobusom

Opis poti:
Avtobus bo odpeljal iz Mokronoga, se ustavil v Šentrupertu in še v nekaterih krajih po potrebi.
Nadaljevali bomo pot mimo Ljubljane (Rutar), proti Kamniku in naprej proti Gornjem Gradu (436 m).
Tu bomo na urejenem parkirišču pri avtobusni postaji izstopili, uredili opremo in peš nadaljevali v
smeri Menine planine mimo Semprimožnika. Pot nas bo vodila po gozdnih poteh in travnikih, mimo
sv. Florjana (743 m), do kmetije Semprimožnik (812 m). Nad kmetijo se bomo začeli zmerno
vzpenjati in kmalu prečili mejo 1000 m. Kmalu za tem bomo prispeli do parkirišča in prečkali cesto.
Prijetna pot nas bo pripeljala do »usranega klanca«. Tu se bo začela pot strmeje vzpenjati in nas
pripeljala do razpotja, kjer se nam priključi pot čez Borovnico. Nadaljevali bomo zmeren vzpon, ki
nas bo hitro pripeljal na Prag (1170 m), od katerega sledi komaj opazen spust do »kopalnice«. Pot
se prične ponovno vzpenjati in nas bo pripeljala do razpotja, kjer bomo nadaljevali v smeri Menine
planine čez Ovčji stan. Pot se še nekaj časa dviga skozi gozd. Ko bomo prestopili pašno ograjo, pa
se bomo vzpenjali po razglednih travnatih pobočjih in se priključili gozdni cesti, ki nas bo vodila vse
do doma na Menini planini (1453 m). Povratek bo po krožni poti čez Jespo in Borovnico. Na
povratku domov si bomo privoščili tudi toplo malico! Domov se bomo vrnili v zgodnjih večernih urah.
Vodniki:
Predviden čas hoje:
Potrebna oprema:

Franci Gabrijel
Danijel Pejovič
do 6 ur in 30 min, nezahtevna
pohodne palice, gamaše, dobra obutev (gojzarji), vetrovka, topla
oblačila – kapa, rokavice, rezervno perilo, rezervna oblačila in obutev,
osvežilna pijača, malica iz nahrbtnika, osebni dokument, izkaznica
PZS,…

Strošek:

otroci do 15 let
10,00 €
člani društva
15,00 €
člani PZS
20,00 €
V strošek je vključeno: prevozni stroški, INFO: izlet je strokovno voden
Prijave z vplačilom in - v pisarni društva v sredo od 18.00 do 19.00 ure
dodatne informacije
- Bojan Brezovar m.: 041-541-077
- Franci Gabrijel m.: 051-306-578
Rok prijave: do srede, 19. novembra

