
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 

Koroško Rinko  
(Križ) (2433 m) 

v soboto, 14.9.2019 
 

ODHOD: ob 5.00 iz AP Gorica pri 
Slivnici 
 

PREVOZ: kombi ali osebna vozila 
 

PRISPEVEK ZA PREVOZ:  15€ - člani, 18€ - ostali  (glede na način 
prevoza bo lahko prispevek tudi nekoliko manjši) 
 

POTEK: Po jutranji vožnji vzamemo pot pod noge na parkirišču po 
slapom Rinka. Jutranja kavica z razgledom nas po uri hoda čaka v 
koči na Okrešlju (1h). Korak v nadaljevanju odmerimo proti 
Savinjskemu sedlu. Omenjeno pot v mrzlem dolu zapustimo in se po 
zavarovani poti prekobalimo preko grebena (Križ - Savinjsko sedlo), 
v severno  ostenje Rink.  Razgibana pot z nekaj varovali, razgledi 
proti jezerskem, Karavankam,Koroški … nas po uživaških policah 
popelje na vrh. (4h). Vračamo se reko Male Rinke skozi Turski žleb 
nazaj na izhodišče (4h). 
 

ČAS HOJE: 9 ur 
 

HRANA IN PIJAČA: vsaj 2 l vode, hrana iz nahrbtnika 
 

ZAHTEVNOST POTI: Pot, ki je na nekaterih mestih kar izpostavljena, 
zahteva dobro kondicijo in trden korak. Vsem, ki ste med poletno 
sezono nabirali ustrezno kondicijo tudi po zelo zahtevnih poteh, pa nebi 
smela predstavljati težav. 
 

OBVEZNA OPREMA:  primerna obleka za visokogorje, visoki planinski 
čevlji, pohodne palice (če jih uporabljate)… 
 
Poleg osnovne gorniške opreme obvezno potrebujete še zaščitno 
opremo: zaščitno čelado, plezalni pas, samovarovalni komplet,  
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Stran 2 od 2 

(sposoditi si jo je mogoče na društvu – navedite ob prijavi), rokavice 
za ferate, topla in rezervna oblačila, dovolj pijače, krema za 
sončenje.   
 

ROK PRIJAVE: sreda, 11. 9. 2019 
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

• Boštjan Rosenstein 041 613-384   

• pdslivnicapricelju@gmail.com 


