
PD ZZV CELJE VABI NA 

                                                        

    

         
            

V NEDELJO, 23. NOVEMBRA 2014, OB 07.00 URI NA 

GLAZIJI 
 
Z Glazije v Celju se bomo z avtobusom odpeljali ob 07.00 uri in z ostalih 

postajališč kot običajno. Napotili se bomo proti Gornjemu gradu.  

Tu se prične naš pohod  do sv. Florjana ter naprej po označeni planinski poti 

proti koči na Menini planini (1453 m). Do najvišjega vrha na Menini – 

VIVODNIKA, je le 10 min.  
Na vrhu stoji razgledni stolp, s katerega je ob lepem vremenu razgled na vse strani. Proti 

vzhodu se širi podolgovati hrbet Menine, ki se nadaljuje v Dobrovljah, še naprej pa Paški 

Kozjak, Boč in Donačka gora; proti jugovzhodu je Posavsko hribovje z Veliko planino, 

Kumom, Mrzlico, Lisco in Bohorjem, zadaj pa so Medvednica in Gorjanci; na jugu Šipek 

med Tuhinjsko dolino in Črnim grabnom, na obzorju pa Snežnik, Javorniki in Nanos; najlepši 

je pogled proti zahodu, kjer so  za Veliko planino vrhovi Savinjskih Alp, levo od njih pa 

Škofjeloško pogorje, Jelovica in del Julijcev s Triglavom; od zahoda proti severu se dvigajo 

Lepenatka, Veliki Rogatec, Olševa, Raduha in Peca ter na severu gornja Savinjska dolina, 

Golte, za njimi pa Uršlja gora, Paški Kozjak in Pohorje. 

Po postanku in okrepitvi na koči, se vračamo po travnatem pobočju pašnikov do 

planšarije na planini Biba. Zložna in zmerna pot po sončnem južnem pobočju 

Menine nas privede v vasico Okrog v Tuhinjski dolini, kjer nas pričaka avtobus. 

Vračamo se mimo Vranskega proti domu. 

Skupna pot je dolga 5 – 6 ur. 

Za pot potrebujete planinsko obutev in oblačila, ki naj bodo primerna 

glede na vremenske razmere. 

Prispevek za prevoz: 10.- € 

 

Pohod bosta vodila VPZS Janez Oman in Mitja Čmer. 

Prijave zbirata na telefonsko številko: 041 494 530 – JANEZ ali 

041 368 651 – MITJA ter na email: mitja.cmer@albatros.si 
 

VABLJENI NA ČUDOVITO PREDALPSKO ZAKRASNELO 

PLANOTO! 

mailto:mitja.cmer@albatros.si

