
 
IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI  

vabita na tridnevni izlet na Velebit   
 

OPOZORILO: S prijavo na pohod udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in 

tehnične pogoje za varno sodelovanje na pohodu in ima plačano letno članarino v PD in ima plačano nezgodno zavarovanje če je izlet 
v tujino. Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

Želimo vam lep planinski dan! 

 

 

    
 

              Malo Rujno                        Kuk Stapina             Plezalni center Paklenica                Veliki Crnopac 

JUŽNI VELEBIT 
od 25. do 27. aprila 2015 

Izlet bo organiziran ob vsakem vremenu. V hotelu je wellness in bazen. 
 

PREVOZ: organiziran 25. 4. od avtobusne postaje  Podčetrtka ob 3. uri zjutraj. Povratek 27. 4. zvečer. 
 

POTEK:  Tokrat se podajamo na Južni Velebit v okolico Paklenice. Čez dan hrana in napitki iz 
nahrbtnika! Cilji in smeri vzpona se lahko spremenijo glede na vremenske razmere.   

 
 

1. dan; vzpon na Veliki Crnopac visok 1403m. Hoje skupaj 11 km, 950 višinskih metrov vzpona s prav 
toliko sestopa. Predviden čas hoje 6 do 8 ur.  
 

2. dan; ogled kanjona Paklenice, podzemne jame Manita peč, Miril. Hoje največ 9,5 km, in 750 
višinskih metrov vzpona s prav toliko sestopa. Predviden čas hoje 4 do 7 ur. Lahko pa se ta dan 
izkoristi  za Športno plezanje po stenah Paklenice. Popoldan sestop do Hotela Alan v Starem 
gradu, kjer sledi večerja nočitev in zajtrk. Športni plezalci plezate na lastno odgovornost. 
 

3. dan; start hoje pri Avto kampu Vila Velebita. Od tu se bomo povzpeli mimo Planinskega skloništa 
Tatekova koliba na Kuk Stapina (1124). Hoje skupaj 15,8 km, 950 višinskih metrov vzpona s prav 
toliko sestopa. Predviden čas hoje 6 do 9 ur. Popoldan prevoz domov, kamor pridemo pozno zvečer. 
 

Obvezno dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino, in nezgodno »Coris« zavarovanje za 
tujino, ki si ga vplača vsak sam, ali doplača ob prijavi. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi 
nastala zaradi neurejenih zavarovanj! Obvezna osebna izkaznica ali potni list.  
 

OBVEZNA OPREMA: obvezna planinska obutev, oprema, gamaše topla oblačila in planinske palice.  
 

ZAHTEVNOST POTI:  zahtevna planinska pot, Čas hoje prvi in tretji dan od 8 do 9 ur. Priporočamo, 
da imate v nahrbtniku vsaj tri litre tekočine dnevno. Športni plezalci plezate na lastno odgovornost. 
 

PRISPEVEK ZA POKRITJE OPISANIH STROŠKOV: 135 €.  Za člane PD AT 110€,saj bo društvo 

doplačalo del prevoza iz članarine. Obvezno doplačilo za nezgodno zavarovanje 10€ za športno 
plezanje , če ga ne boste plačali sami! Zajeti opisani stroški izleta so: prevoz in 2x pol penzion.  
 

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest. Prijava je potrjena s plačilom stroškov izleta na  

TRR: Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek, Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek:  

Banka Celje: SBCES12X - SI56 0600 0011 4877 011. Po plačilu pl. nalog preslikajte in 

pošljite po E pošti, ali pokličite na 041-794-104. 
    

INFORMACIJE IN PRIJAVE: do zasedbe rezerviranih prostih mest v hotelu. 
 

 Ivan ŠALAMON,  041-794-104 ali E naslov: tehnoservis@siol.net. 
 

DOPLAČILA: Vstopnice v park Paklanica, za ogled jame Manita Peč, plezanje. Skupaj okoli 10-30€. 


