
PD Slivnica pri Celju in PD Domžale 
16. in 17. septembra 2017 

vabita v   gore nad Rezijo 
 

        
Za slovo od poletja se odpravljamo v malo obiskane – in temu primerno malce težje 
prehodne – gore, ki se dvigujejo nad Soško dolino na vzhodu in dolino Rezije na zahodu. Iz 
Žage (353 m) se bomo čez planino Baban (1399 m) povzpeli do sedla Med Baban (2025 
m), od tam pa zagrizli kolena na Veliko Babo (2148 m), najjužnejši dvatisočak Kaninskega 
pogorja, in po bolj izpostavljeni poti na Vrh Laške Planje (2448 m), tretjega po višini v 
pogorju Kanina, od koder pogled v jasnih dneh objame kraljstvo Julijskih in Karnijskih Alp 
ter Dolomitov. Dolg dan bomo sklenili pri bivaku Manzano (1690 m), kjer bomo prenočili. 
Prebudili se bomo z razgledom na dolino Rezije, ki jo bomo občudovali z grebenske poti 
vse do Skutnika (1721 m). Po travnato-gozdnem brezpotju bomo do Žage sestopili čez 
opuščeno planino Osredek in mimo slapu Globoškega potoka.   
  
OBVEZNA OPREMA: planinski čevlji, pohodne palice (olajšale bodo sestop), čelada, topla 
oblačila, kapa, rokavice, spalna vreča, hrana in dovolj pijače (med potjo ne bo možnosti 
oskrbe niti z vodo niti s hrano), prva pomoč, čelna svetilka, planinska izkaznica s plačano 
članarino za leto 2017. 
 
ODHOD: dan prej, 15. 9. 2017, ob 17.00 z AP v Gorici pri Slivnici oz. po dogovoru; v petek 
bomo prenočili v Učnem središču Bavšica (prostovoljni prispevek), da se bomo lahko v 
soboto čim prej podali na pot. Vrnili se bomo v nedeljo v večernih urah. 
 
PREVOZ: predvidoma z osebnimi avtomobili, stroški prevoza se razdelijo. 
 
ČAS HOJE: prvi dan cca. 10 ur, drugi dan 5 ur. 
 
ZAHTEVNOST POTI: mestoma tehnično zahtevna pot, ponekod težko prehodna. 
 
ROK PRIJAVE: torek, 12. 9. 2017, oz. do zapolnitve prostih mest. Zaradi prenočevanja v 
bivaku z 12 ležišči je število udeležencev omejeno.  
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: pdslivnicapricelju@gmail.com in Manca Čujež: 040 352 665. 


