PD Slivnica pri Celju vabi
iz

Gorice pri Slivnici
na

TRIGLAV
od 5. do 12. avgusta 2017
ODHOD: ob 7:00 z avtobusne postaje Gorica pri Slivnici
PREVOZ: povratek z avtobusom
POTEK:
Naše društvo letos praznuje 30-letnico delovanja, ki jo bomo med drugim obeležili tudi s
pohodom na Triglav iz Gorice pri Slivnici.
Za pot bomo potrebovali 8 dni, prehodili pa bomo dobrih 200 kilometrov in opravili okoli
10.000 višinskih metrov vzponov in nekoliko manj spustov. Vsak dan bomo hodili
povprečno 8 ur, na našem pohodu pa nas bo ves čas spremljal kombi, ki bo prevažal
opremo in oblačila.
Pot nas bo vodila iz Gorice pri Slivnici po Posavskem hribovju (Resevna, Šmohor,
Mrzlica, Čemšeniška planina) na Trojane. Potem se bomo podali na greben nad
Tuhinjsko dolino, ki nas bo popeljal do Radomelj pri Kamniku. Naprej bomo prečkali
Ljubljansko kotlino po severnem delu in pot nas bo pripeljala v Škofjo Loko, od koder
bomo nadaljevali do Železnikov in se nato povzpeli na Ratitovec. Nadaljevali bomo na
Soriško planino in naprej v Bohinjsko Bistrico do doline Voje. Do vrha Triglava nas bo
ločil še samo en dan vzpona preko Velega polja in Planike. Vrnili se bomo na Kredarico in
nato v dolino Krma, kjer nas bo pričakal prevoz.
Na poti se nam boste lahko pridružili tudi za krajši čas in z nami preživeli dan ali dva.
ZAHTEVNOST POTI: lahka planinska pot (izjema: vzpon na Triglav, ki je zelo zahtevna planinska
pot, na kateri potrebujete čelado, plezalni pas in samovarovalni komplet), obvezni sta psihofizična
pripravljenost ter ustrezna obutev in priporočljive pohodne palice.

PRISPEVEK ZA STROŠKE: okvirno 130 € za stroške prenočevanja in prevoza
domov (končna vrednost bo odvisna od morebitnih donatorjev)

ROK PRIJAVE: 28. 7. 2017 – zaradi rezervacije prenočišč, zelo zaželeno pa je, da
se prijavite čim prej, da bomo lažje načrtovali celotno organizacijo.

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
• Matej Planko – 040 161 352

•

pslivnicapricelju@gmail.com

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.

