
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 

dvodnevno turo 

po 

Karavankah 

v soboto in nedeljo, 

25.- 26.8.2018 
 
 

ODHOD: 6.00 iz AP Gorica 
 

PREVOZ: kombi ali osebna vozila 
 

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

POTEK: Na pot se bomo podali iz Javorniškega rovta, in odšli v smeri 
Golice do sedla Kočna. Tu se obrnemo v smeri Struške in Belščice. 
Stopili bomo še na vrh Stola. Sledi spust do koče pri izviru Završnice, 
kjer bomo tudi prenočili. 
Naslednji dan se bomo podali čez Doslovško in Žirovniško planino 
mimo Valvazorjevega doma na izhodišče. 
 

ČAS HOJE: Pot ni zahtevna, se pa predvideva da bomo prvi dan 
hodili 8-10 ur, naslednji dan 6-8  
 

HRANA IN PIJAČA: vsaj 1,5 l vode, hrana iz nahrbtnika možnost 
prehrane šele na koči na Stolu in pa v domu v Završnici. 
 

ZAHTEVNOST POTI: Pot je lahkega tipa, in zahteva vsaj nekaj 
kondicije. Priporočam topla oblačila, tudi rokavice in kapa naj najdejo 
prostor v nahrbtniku. Tudi palice bodo prišle prav tistim, ki jih uporabljate. 
 

NOČENJE: prespali bomo v domu pri izviru Završnice, na skupnih 
ležiščih, za člane PD-jev je okoli 10€, spanje plača vsak sam. Tisti 
ki nimate svoje, rjuhe doplačate. 
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Stran 2 od 2 

ROK PRIJAVE: sreda, 22.8.2018 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

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

15.uri) 

• pdslivnicapricelju@gmail.com 


