
MENINA PLANINA (1453 m)               11.09.2021 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 11.septembra 2021 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Gorazd Primic, Igor Sladič – vodnika PZS         
 

          
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Gornji Grad (436 m)  – Dom na Menini planini (1453 m) – 

Gornji Grad – Novo mesto 

 

Menina planina je predalpska zakrasnela planota v Kamniško Savinjskih Alpah. Leži med 
dolino Drete na severu, Tuhinjsko in Motniško dolino na jugu, prelazom Črnivec na zahodu in 
prevalom Lipa na vzhodu. Najvišji vrh planote je Vivodnik (1508 m), kjer je razgledni stolp in 
se nahaja 15 min. od planinskega doma. Menina je dobila ime po menihih iz gornjegrajskega 
benediktinskega samostana. V bližini planinskega doma je tudi največje brezno Jespa. 

 
TURA: Z avtobusom se zapeljemo do Gornjega Gradu, kjer bomo na urejenem parkirišču parkirali. S 

parkirišča nadaljujemo  peš ob glavni cesti proti Savinjski dolini. Po nekaj 10 m pridemo do manjšega križišča, 

kjer nas oznake za Dom na Menini planini usmerijo desno na ulico Prod. Takoj za prvo hišo nadaljujemo 

desno,  se sprehodimo za hišami, nato pa pridemo na sosednjo ulico. Nadaljujemo levo ter po nekaj korakih 

opazimo staro planinsko smerno tablo, ki nas usmeri levo na razmeroma strm kolovoz. Kolovoz hitro preide v 

gozd. Pot nas kmalu pripelje na neizrazit greben, po in ob katerem se nato vzpenjamo do gozdne ceste. 

Po približno pol ure hoje stopimo na prej omenjeno cesto, nato pa nas oznake usmerijo levo na pot, ki se 

postopoma prične vse strmeje vzpenjati skozi gozd. Nadaljujemo zmeren vzpon skozi gozd in pot nas hitro 



pripelje na Prag 1170 m. Pot ki se ponovno prične vzpenjati, pa nas hitro pripelje do naslednjega označenega 

razpotja, kjer nadaljujemo rahlo levo v smeri Menine planine čez Ovčji stan (desno Menina planina čez Jespo, 

slednja je 15 minut daljša, možnost krožne poti). Pot naprej se še nekaj časa vzpenja skozi gozd, nato pa, takoj 

za tem, ko prečimo pašno ograjo stopimo iz gozda na vse bolj razgledna travnata pobočja. Omenjena travnata 

pobočja prehodimo v prečnem vzponu, nato pa se priključimo gozdni cesti, kateri nato sledimo do Doma na 

Menini planini. Po daljšem postanku v koči bomo po isti poti do Gornjega Gradu, kjer nas bo čakal avtobus. 

Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 19.ure.  

Na avtobusu je potrebno obvezno nositi zaščitno masko. 

 
 

                                                                                                                                           

 

 

 
 

 
www.pd-pohodnik.si        

 

  

SKUPAJ HOJE: 6 ur 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 16 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči ! 

CENA: 15 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 9. septembra 2021: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
 
Ne pozabite na zaščitno masko. 

 


