PD ZZV CELJE VAS VABI
V NEDELJO 27. 3. 2022 na

VREMŠČICO, 1027 m
Poseben avtobus odpelje iz Slovenskih Konjic ob 5.15 uri mimo Vojnika,
Spodnje Hudinje, Nove vasi do Glazije, kjer bo ob 6.00 uri in v Žalcu ob 6.10
uri.
S parkirišča v Senožečah nadaljujemo po cesti v smeri Vremščice. Cesta, ki
nas pelje med hišami, nas kmalu pripelje do manjšega spominskega parka,
kjer pridemo do naslednjih planinskih oznak. Cesta, ki postaja vse slabša, se
tu razcepi na dva dela. Mi nadaljujemo po spodnji v smeri Vremščice, ki se
kmalu spremeni v kolovoz. Nekoliko naprej nas kolovoz pripelje v strnjen
gozd, kjer se pot nadaljuje po manjši dolinici. Pot skozi gozd se postopoma
začne vse bolj vzpenjati in nas čez čas pripelje na neporaščena pobočja
Slatne, 914 m. Pot naprej se začne rahlo spuščati in nas kmalu pripelje v
krajši pas gozda, katerega pa hitro zapustimo. Pot naprej nas pripelje na
mrazišče, ki se nahaja na severni strani glavnega grebena Vremščice. Tu
nam smerokaz ob poti pove, da imamo do vrha še 30 minut hoje. Pot naprej
gre v gozd in se začne strmeje vzpenjati. V zgornjem delu gozda se
priključimo širokemu kolovozu, ki mu sledimo v levo. Kolovoz pa nas v
naslednjih nekaj korakih pripelje na razpotje, kjer nadaljujemo levo v smeri
Vremščice. Pot naprej postopoma preide na vse bolj razgledna vršna
pobočja Vremščice. Tej poti, ki nas pelje ob širokem vršnem slemenu,
sledimo vse do vrha, ki ga dosežemo v nekaj minutah.
Na Vremščici je tudi žig SPP.
Prijavnina za lastne stroške znaša 20 €.
Za pot bomo potrebovali dobre 3 ure.
Višinska razlika po poti je 500 m.
Hrana in pijača iz nahrbtnika.
Oprema: pohodni čevlji, vremenu primerna oblačila, pohodne palice,
vetrovka in zaščitna maska v avtobusu.
Pohod bodo vodili PLV PD ZZV Celje.
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