
Društvo si glede na trenutne razmere na terenu pridružuje pravico do sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec 
pohoda s prijavo na pohod potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda, da izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje 
na njem in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Dolžan je ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih 

planincev in dosledno upoštevati navodila vodnikov.

Planinsko društvo vitanje 
in PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE vabita

 V SOBOTO, 23. aprila 2022
na

M e n i no  P l a n i no 
z  o g l e d o m  d v e h  p o d z e m n i h  j a m

IzhODIŠčE:  Vitanje, pred centrom Noordung, ob 5:10 uri

   

oPis:   

Pod vodstvom lokalnega jamarja Rafka Žerovnika bo tokratni izlet dobil tudi podzemno noto.

Izhodišče se nahaja na višini 800 m nekaj kilometrov nad Gornjim gradom. Pot nas vodi v 

Božično in Podkrajnikovo jamo. Ogledali si bomo še Brezno in Jespo, če bo le časovno zneslo, zato 

si rezervirajte prosto do večera. Verjetno se bomo povzpeli tudi na Vivodnik, ki je s 1508 metri 

najvišji vrh Menine planine.

Spust bo po krožni poti mimo jame Jespa in Studenca do izhodišča.

čAS hOJE:   okoli 8-9 ur s postanki

POVRATEK:  okoli 17. ure v Vitanje

Hrana:    iz nahrbtnika, možno tudi na planinskem domu

ZaHtevnost Poti:  delno zahtevna označena in neoznačena pot, cca. 15 km in   
    skupno 1300 m višinske razlike.
Potrebna oPrema:  Obvezno čelada in naglavna svetilka, dobri, uhojeni planinski  

    čevlji, nahrbtnik, pohodne palice kdor jih uporablja, rezervna in  

    topla oblačila, rokavice in anorak za slučaj dežja. 

PrevoZ:    Z osebnimi avtomobili, ob prijavi javite ali ste pripravljeni peljati.

    Stroški prevoza se porazdelijo in poravnajo vozniku.

vodniki:   Robi Farkaš in sovodniki

dodatne inFormaCije in Prijave:

     Prijave do četrtka, 21. aprila 2022.

    Robi Farkaš, SMS na 070 390 998, robertino3x@gmail.com 


