
PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA  

vabi na 

drugo etapo po Savinski planinski 
poti ob 40. letnici 

 
 
 

LETUŠ - MOTNIK 
 

v soboto, 24.marca 2012 
 
 

Letos 15. oktobra bo 40 let od otvoritve Savinjske planinske poti. Od začetka do leta 1994, je 
bila to krožna pot, danes pa je vezna pot dolžine 107 km. Do danes je pot prehodilo 2841 
pohodnic in pohodnikov. 
V tem letu, bomo v društvu organizirali obhod cele poti v štirih etapah. 
S tem povabilom, Vas vabim na drugo etapo v soboto 24.marca. 
 
Zbrali se bomo v Letušu pri mostu čez Savinjo ob 6.00 uri.  
Od tu se bomo povzpeli na Bezovec (857m) in v pritisnili prvi žig ter .  Pot nas bo nato vodila 
do Doma na Dobrovljah ( 870m) - drugi žig, popili pa bomo tudi čaj ali kavico in se malo 
okrepčali.  Pot nas bo nato vodila do Planinskega doma na Čreti (870m) – tretji žig in zopet 
malo časa za počitek. Tolsti vrh (1077m) – četrti žig in najvišja točka tokratnega pohoda. 
Sledi spust do Sv. Jošta ( 935m) – peti žig in še naprej do prelaza Lipa (721m). Sledi še zadni 
vzpon  na Smolnik (1022m) – šesti žig. 
  
Sledil bo spust do Motnika, kjer nas bo čakal prevoz na izhodišče. 
Pot tehnično ni zahtevna, prehodili pa bomo približno 25 km. Kartončke za žigosanje boste 
lahko kupili na izhodišču. 
Pohod bo v vsakem vremenu. 

  
 

                     

ČAS HOJE: 10 - 11 ur, nezahtevna pot  
OPREMA: dobro uhojeni čevlji,pohodne palice, obleka primerna vremenu, 
gamaše, naglavne lučke in dobra volja 
HRANA: iz nahrbtnika, na koči (Čreta) 
DATUM PRIJAVE: evidenčna prijava do četrtka 22.3.2012, zaradi organizacije 
prevoza na izhodišče 
ZBIRNO MESTO: Most čez savijo v Letušu ob 6.00 uri   
CENA: cca 5 €, na osebo prevoz Motnik - Letuš ( odvisno od prijavljenih) 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Srečko ČULK  na telefon 031/344 333 
 


