
 

 

 
 

PLANINSKO DRUŠTVO  
ŠEMPETER 

VABI VSE LJUBITELJE GORA NA  
Savinjska planinska pot - 2.del  

V soboto, 14.03.2020 ob 07.00 uri 
 
 

Zberemo se na parkirišču trgovine Mercator, od koder se z izrednim avtobusom 
odpeljemo proti Vranskem oz. do bližine planinskega doma na Čreti, kjer se bo 
pričel drugi del naše poti po savinjski planinski poti. Pot nas takoj popelje v 
gozd mimo manjše lesene brunarice, kjer opazimo prve oznake za prvi cilj 
(Tolsti vrh).  Pot se rahlo vzpenja in nas pripelje do križišča poti, ki vodi na  
Tolsti vrh iz smeri Nazarij oz. planinskega doma Farbanca.  Nadaljevali bomo po 
dokaj zložni poti do lepe razgledne točke (Pri križu). Tu se nam ob lepi vidljivosti 
odpre pogled na celotno spodnjo savinjsko dolino. Od križa nadaljujemo po 
grebenu zaselka in mimo zadnje kmetije Rucgar in spominskega obeležja iz NOB 
smo v slabih dveh urah na prvem cilju, Tolsti vrh. Tu se nam tudi prvič odpre 
pogled proti Kamniško savinjskim Alpam. Po postanku za malico se odpravimo v 
smeri Svetega Jošta nad Vranskim do druge točke savinjske poti . Pot nas bo 
vodila pod vrhom Belica in Lajšč do kmetije Mežnar v zaselku Rovt pod Menino 
planino. V kolikor bodo domači doma, si bomo ogledali notranjost cerkvice na 
Svetem Joštu, kjer se nahajajo freske iz šestega stoletja iz časov celjskih grofov. 
Sledi krajši spust do prelaza Lipa, kjer nas bo čakal avtobus. V kolikor kdo ne bo 
želel nadaljevati poti bo lahko počakal na avtobusu, ostali pa se bomo podali do 
naslednje točke savinjske planinske poti, Smolnik. Vrnemo se do avtobusa na 
prelazu Lipa, kjer se bo končal naš drugi del potepanja po savinjski planinski 
poti. 

Potrebujete dobro uhojene planinske čevlje, pohodne palice.  Hrana in pijača iz 
nahrbtnika, saj na poti ni planinskih domov. Ne pozabite dnevnika savinjske 
planinske poti. Za vso pot bomo potrebovali približno dobrih pet ur nezahtevne 
hoje. 
 
Prijave zbiramo do  11.03.2020  oz. do zasedbe avtobusa na telefon 5701 944 

ali 031 501 244.  

            PRIDRUŽITE SE NAM NA POTEPANJU PO                  

                         SAVINJSKI PLANINSKI POTI  


