
VABILO  

Dragi ljubitelji torkovih in sobotnih  

planinskih pohodov sekcije Korenine! 

 

KDAJ IN KAM 

V soboto, 7.12.2019, vas vabiva  

na Miklavžev pohod na Vivodnik in na Menino planino.  

Menina planina je predalpska zakrasnela planota na nadmorski višini 1200 - 1450 nm v Kamniško-

Savinjskih Alpah. Je manj znana planina na štajerski strani Črnivca, ki se razteza med dolino Drete na 

severu, Tuhinjsko in Motniško dolino na jugu, Črnivcem na zahodu in prelazom Lipa na vzhodu. 

Zanimivo ime je dobila po menihih iz gornjegrajskega benediktinskega samostana. Benediktincev ni 

več, ostala pa je gornjegrajska katedrala sv. Mohorja in Fortunata, ki slovi kot po prostornini največja 

cerkev z najvišjo kupolo v Sloveniji. 

Dom na Menini planini, ki stoji pod Vivodnikom (1508 m), najvišjim vrhom na tej kraški planoti, je 

glavni cilj pohodnikov, ki se na Menino največkrat vzpnejo iz Tuhinjske doline (iz vasi Golice), iz 

Gornjega Gradu ali s Črnivca. Dvajset kilometrov dolga in do 10 kilometrov široka planota je super 

destinacija za krpljanje. 

 

OPIS POTI 

Naj navedem še kratek opis poti, kjer naj bi predvidoma potekala naša pot. Nas bo vodila iz Tuhinja 

skozi vas Golice. Prvi del poti je boj strm, drug del je pa poezija, malo raztegnjen in ne strm. Na 

planoti bomo šli čez Vivodnik, kjer je razgledni stolp. Pot bomo nadaljevali po planoti navzdol in po 15 

min hoje bomo prispeli do planinskega doma na Menini planini. Blizu je kapela Marije Snežne, ki si jo 

bomo lahko ogledali skupaj z razgledom na severozahodni del planine. Nazaj grede nas čaka ista pot. 

Ker je pot kar dolga, naj bo v nahrbtniku nekaj pijače in manjši prigrizek. Kuhinja v domu na Menini 

nima ravno Michelinove zvezdice niti velike izbire, a za potešitev žeje in lakote se bo že kaj našlo. Ob 

povratku bomo v dolini imeli več izbire, če se bomo za to odločili.  

 

TRAJANJE POHODA 

Čas hoje bo predvidoma 5,5 h (všteti so krajši počitki, postanek pri stolpu na Vivodniku in povratek v 

dolino). 

 

POSEBNOSTI 

V primeru slabših vremenskih razmer se bo pot prilagodila tako, da bo varna in primerna pogojem. 

Možno je, da bo pot poledenela ali/in zasnežena, zato naj bodo v nahrbtniku oprema za take 

razmere. Če bodo vremenske razmere neprimerne, se pohod prestavi v Božičkove čase ali bližnje 

kraje. 



OBVEZNA OPREMA 

Derezice, impregnirana obutev, pohodne palice in darilo za 8€  

 

DOMAČA NALOGA 

Vsi, ki imate namen, da se pridružite, imate manjšo prijetno domačo nalogo. Miklavžu napišite 

prijazno pisemce, da naj vam prinese darilce v vrednosti 8€, ki pa bo namenjeno temu, da ga 

prinesete s sabo, v planinskem domu pa si bomo Miklavževa darila izmenjali. Poskrbite za 

uporabnost/smeh/inovativnost… pa saj veste. 

 

ZBORNO MESTO  

ČAS ODHODA:  7:30 

LOKACIJA:  parkirišče pri vrtcu v Lescah 

SMER:   AC v smeri LJ, izvoz Vodice 

POSTANEK:  caffe bar na Agip bencinskem servisu Vodice 

IZHODIŠČE:  9:30 bencinski servis Petrol Češnjice v  Tuhinju  

POVRATEK: 17h – 18h v Lescah 

 

DODATENE INFORMACIJE 

040 85 89 13 (Renata) 

Lepo pozdravljeni in prisrčno vabljeni 

Renata in Jani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


