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PREČENJE KAŠNE PLANINE
V NEDELJO, 8. MAJA 2016
ODHOD

Zbrali se bomo ob 7.00 uri na Glaziji. Poseben avtobus odpelje ob 6.15 uri iz Slovenskih
Konjic, mimo Vojnika, Hudinje, Nove vasi do Glazije, in nato do Žalca, kjer je odhod ob 7.10
uri. Sledi vožnja skozi Mozirje, Nazarje, Gornji Grad , do Črnivca in Kranjskega Raka.
OPIS POTI

Naš pohod se prične na parkirišču pri Kranjskem Raku, 1029m. Kašna planina ali z drugim
imenom Kranjska Reber je vulkanskega izvora, visoka 1435m. Pod vrhom stoji pastirska koča,
na pašnikih pa se v sezoni pase živina. Z vrha, kjer je skrinjica z vpisno knjigo in žigom, se
odpira lep razgled na Veliko planino, Savinjske Alpe in na najbližja soseda Lepenatko in
Velikega Rogatca. Ob lepem vremenu se vidijo tudi Julijske Alpe. Tu si bomo privoščili počitek
in hrano iz nahrbtnika. Pot bomo nadaljevali v smeri Črnivca, za sestop potrebujemo 1,5 ure.
Po prihodu na prelaz Črnivec si bomo privoščili topel obrok v tamkajšnem gostišču, ki je
znano po dobri hrani. Ker so dnevi že dolgi , bomo obiskali znano cerkev Marije Zvezde v
Novi Štifti. Nastanek te romarske poti sega v čase turških vpadov in predstavlja lep spomenik
baročne umetnosti na slovenskem.
ČAS HOJE
Za vzpon, počitek na vrhu in spust do Črnivca bomo potrebovali 3 do 4 ure . Pot ni naporna.
OPREMA
Planinska obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram.
Od udeležencev pričakujemo, da bodo z donacijami oziroma prostovoljnimi prispevki pokrili
stroške prevoza.
PRIJAVE: Slavko Škrubej, vodnik PZS, telefon 041

613 854

ALI VESTE …
da je 13.7.2008 hud vetrolom prizadel Črnivec in da je bila na tem območju narava zaradi
uničenja spremenjena do nerazpoznavnosti. Orkanski veter je pihal po pobočju navzgor s
tako močjo, da je dež in točo nosilo navzgor.
Marijina cerkev, ki se nahaja v bližini, je ostala v času neurja nedotaknjena. Vzpetina, na
kateri stoji, se imenuje Metuljski grič…
Še več nepozabnih in zanimivih stvari pa vas čaka na drugo majsko nedeljo, zato se nam
pridružite!

