Miklavžev pohod na Mrzlico (1122 m)
Ni ga lepšega kot otvoriti veseli december z
nočnim pohodom na Mrzlico. Pot je
nezahtevna, Miklavž pa nas mogoče obdari s
snegom, kar naredi ta pohod posebno
čaroben. Pot si bomo osvetili z baklami,
najbolj pridne pa bo na vrhu obdaril Miklavž z
malim darilcem (velja za otroke).
Mrzlica je s svojimi 1122 metri nadmorske višine
četrta najvišja gora zasavskega hribovja in
podnevi je z nje, tako kot s Kuma, izjemen
razgled, saj so vsi bližnji vrhovi precej nižji. Na
vrhu je koča na Mrzlici, ki naj bi bila najbolj
obiskana planinska postojanka v slovenskem
sredogorju. Tam se bomo lahko okrepčali in
podružili.

Kdaj: sobota, 6. december 2014
Zbor: V Mengšu pred društvenimi prostori ob 16.00 ali pri lovskem domu na Podmeji ob 17.15, lasten
prevoz

Dostop do izhodišča: Z avtoceste Ljubljana - Celje se usmerimo na izvoz Šempeter in z vožnjo
nadaljujemo proti Preboldu in pozneje Trbovljam. Serpentinasti cesti nato sledimo do prelaza Podmeja, kjer
na parkirišču v bližini lovskega doma tudi parkiramo. Iz Zasavja se najprej zapeljemo v Trbovlje, nato pa z
vožnjo nadaljujemo proti Preboldu. Ko pridemo na prelaz Podmeja, parkiramo na parkirišču v bližini lovskega
doma.

Opis poti: S Prelaza Podmeja se najprej sprehodimo do lovskega doma, tu pa bomo na levi strani opazili
smerne table za Mrzlico, ki nas usmerijo desno v gozd. Pot, ki se zmerno vzpne nas hitro pripelje na neizrazit
Svinski vrh (766 m), s katerega se pot postopoma začne spuščati. Po nekaj minutah spusta stopimo iz gozda
in pot nas pripelje na cesto, ki vodi proti Mrzlici. Omenjeni cesti sledimo v desno, le ta pa nas mimo zaselka
nekaj hiš pripelje v gozd, kjer se nato zmerno vzpenja. Višje se cesta položi in nas iz gozda pripelje na
razgledna travnata pobočja, s katerih se nam odpre lep pogled na vrhove, ki obdajajo Savinjsko dolino. Tu se
nam z leve skoraj neopazno priključi pot iz doline (Marija Reka), mi pa nadaljujemo po cesti, vse do
označenega razpotja, kjer nadaljujemo naravnost po zmerno strmi makadamski cesti. Vrh Mrzlice je manj kot
5 minut višje od planinskega doma na Mrzlici.

Obvezna oprema: Pohodni čevlji s profiliranim podplatom, bunda, udobne dolge hlače, gamaše, topel
pulover, kapa, rokavice, rezervno perilo, malica in topel čaj (če želite, lahko pa se okrepčate v koči na vrhu),
vrečka za smeti, pohodne palice (če jih uporabljate), zdravstvena in planinska izkaznica.

Slabo vreme: V primeru slabega vremena (močno sneženje, močen veter, dež) bo vzpon odpovedan. O
kakršnikoli spremembi boste obveščeni najkasneje do četrtka do 22. ure.

Prijave: Prijave na elektronski naslov erika.borstnar@gmail.com ali na spodnjo številko, in sicer do četrtka,
4.12.2014 do 22.ure.

Vodja: Erika Borštnar (068 193 281), vodnik pripravnik Planinske zveze Slovenije

