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VABILO

Na planinski izlet na Stolpnik (1012m)
Zbor
V nedeljo, 10. 3. 2019, zbor ob 8 uri na parkirišču pod Halo tivoli. Prevoz organiziramo z osebnimi
avtomobili.
Vodnik
Vodnik Marjan Klančar in domači vodnik Lado Korže
Potek izleta
Zapeljali se bomo do Slovenskih Konjic. V Pristavi ob pokopališču bomo začeli naš pohod. Hodili bomo po
markiranih poteh najprej pod Tolstim vrhom in znamenju treh križev ter nadaljevali pot po gozdnih poteh in
cesti do prevala Grofov Stant od koder je odcep za Stolpnik. Stolpnik je s 1012 m najvišji vrh Konjiške gore,
pogorja, ki se razteza jugozahodno od Slovenskih Konjic. Na vrhu je postavljen 25 m visok razgledni stolp, s
katerega se nam odpre lep razgled na Pohorje, Paški Kozjak in Boč. Ob lepi vidljivosti pa lahko vidimo večji
del Slovenije s Triglavom v ozadju. Vrnili se bomo nazaj do prevala in nadaljevali po cesti in gozdnih poteh
proti Sl. Konjicam, kjer smo začeli naš pohod.
Značaj ture (izleta)
Lahka označena večinoma gozdna pot in nekoliko tudi po cesti. Same hoje bo od 5 do 6 ur. Skupno bo
približno 950 m vzponov in okoli 13km poti. Pot je v celoti kopna in primerna za vse pohodnike. Mogoča je
tudi nekoliko krajša alternativa odvisno od vremena in udeležencev. V primeru slabega vremena bo izlet
odpadel.
Oprema
Običajna planinska obutev, pohodne palice in oblačila za ta letni čas. Zadostna količina pijače in hrane. Na
poti ni nobene koče !!
Stroški
Skupni strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev (cca 12 - 13€). Nečlani našega društva
prispevajo 2€ več.
Prijave
Prijava tu na spletni strani društva, do petka 8. 3. 2019.
Dodatne informacije
Marjan Klančar (041 990 371).

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
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