
OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta 
ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu, ima 
plačano letno članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet v tujino. 
Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno 
odgovornost. 

Stran 1 od 2 

PD Slivnica pri Celju vabi na

   

ŠKRLATICO  
(2740 m) 
 

v soboto, 28.7. 2018 
 
 

ODHOD: 4.00 iz AP Gorica 
 

PREVOZ: kombi ali osebna vozila 
 

PRISPEVEK ZA PREVOZ:  20€  (glede na način prevoza bo lahko 
prispevek tudi nekoliko manjši) 
 

POTEK: Zapeljali se bomo v dolino Vrat, kjer bomo zapustili naš 
prevoz. Najprej nas bo pot vodila po gozdu in kasneje čez strma 
travna pobočja. Od bivaka IV strmina popusti do vstopa v steno. 
Zadnji del  nas vodi v zelo zahtevno pot, pri kateri je precej prostega 
plezanja, na težjih prehodih pa so v pomoč klini in jeklenice. 
 

Škrlatica je  zahtevna gora, in tudi tura je naporna, saj od 
planinca zahteva kar precej kondicije. 
 

OPOZORILO: Zaradi zahtevnosti poti, se zahteva samovarovalni 
komplet, in pri prijavi obvezno organizatorju to tudi sporočiti, v 
kolikor ga nimate je možna izposoja društvene opreme. 
 

ČAS HOJE: 11 – 13 ur 
 

HRANA IN PIJAČA: na poti ni planinskih postojank zato bo 
prehrana in pijača v vaših nahrbtnikih zelo DOBRODOŠLA. 
Priporočam 3l vode, ker na poti vode ni. 
 



OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta 
ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu, ima 
plačano letno članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet v tujino. 
Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno 
odgovornost. 

Stran 2 od 2 

ZAHTEVNOST POTI: Zelo zahtevna pot, predvsem kondicijsko. 
Priporočam  topla oblačila, tudi rokavice in kapa naj najdejo prostor v 
nahrbtniku. Tudi palice bodo prišle prav tistim, ki jih uporabljate. 
 
ROK PRIJAVE: sreda, 25.7.2018 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

• Silvo Užmah 040 215 110  (zaradi narave dela sem dosegljiv po 

15.uri) 

• pdslivnicapricelju@gmail.com 


