PD Slivnica pri Celju vabi na

Grintovec
(2558m)
v soboto, 25.07.2020
ODHOD: AP Gorica 05:30
PREVOZ: Zaradi trenutnih razmer z lastnimi vozili (kdo je pripravljen voziti naj javi)
STROŠKI PREVOZA: 10€ (poravna se pri tistemu z katerim se vozi)
ČAS HOJE: predvidoma 10 – 11h z počitki
HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika, 1- 1,5 l vode, in koča na Kokrskem sedlu
je odprta in oskrbovana, in tu je možno dobiti tudi kaj na žlico.

POTREBNA OPREMA: obleka primerna temperaturam oziroma vremenski
napovedi za ta dan, planinska obutev.

ZAHTEVNOST POTI: pot je lahka (obstaja možnost da delamo krožno pot
čez Mlinarsko sedlo, v tem primeru je pot zelo zahtevna. Pri prijavi navedite, če
ste pripravljeni za zahtevno pot, končno odločitev bo sprejel vodnik, glede na
ostale udeležence.)

OPIS POTI: Pot iz Kamniške Bistrice do Kokrskega sedla ni težavna, je delno
strma in poteka v ključih, do tu približno 2h. Z sedla na vrh tudi ni težavna,
razen zadnjih nekaj metrov , zahteva večjo pazljivost, 2h. V kolikor se podamo
nazaj po krožni poti čez Mlinarsko sedlo, pa je pot zelo zahtevna , za kar je
potrebna tudi primerna oprema. Po tej poti se bomo podali samo v primeru, če
bo to želja vseh udeležencev, sicer se vračamo po poti vzpona. V tem primeru
pa ni primerna pot za tiste z vrtoglavico.
Časovnice so približne, in se lahko spremenijo glede na tempo hoje.

ROK PRIJAVE: Sreda 22.7.2020
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
• 040 215 110 – Silvo (V času do 23.7. bom odsoten od doma, zato prosim
če me kličete po 17. uri.
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.

