
PD Slivnica pri Celju  

vabi v 

ppooggoorrjjee  DDaacchhsstteeiinn  
 

15.–17. avgusta 2019 
 

 

Pogorje Dachstein vir: www.ramsau.com 

 
ODHOD: 15. 8. ob 4. uri na avtobusni postaji Gorica pri Slivnici  
 

PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih) 
 

POTEK: Domačini, ki živijo ob njegovem vznožju, ga imenujejo »Zauberberg Dachstein«. Čudovita 
gora! Z upravičenim ponosom govorijo o svojem očaku, ki ima vse lastnosti, ki gore naredijo 
neubranljivo privlačne: visoke, navpične stene, ostre grebene, razkošne police, globoke grape in 
širne ledenike, s katerih se stekajo živahni potočki, ki napajajo bujno zeleno vznožje.  
(Vir: Planinski vestnik št. 9, leto 2004, avtor Andrej Mašera) 

 
1. dan, 15. avgust:  
V četrtek zgodaj zjutraj se bomo ob 4. uri odpeljali z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici. Pot bomo 
nadaljevali preko mejnega prehoda Šentilj mimo Gradca do znanega smučarskega središča 
Schladming. Ujeli bomo prvo gondolo in se z njo odpeljali do Hunerkogel. Od tam se bomo povzpeli 
na vrh Hoher Dachstein (2996 m). Z vrha bomo sestopili do planinske koče Simonyhütte (2205 m). 
Skupaj hoje: 8 ur.  

 

 

2. dan, 16. avgust: 
Našo pot bomo nadaljevalo po širnih prostranstvih nekdanjega ledenka do Hoher Gjaidstein (2794 
m), spustili se bomo po Gjaidstein Klettersteig. Do koče Guttenberghaus (2147 m) bomo hodili po 
Dachstein-Rundwanderweg. Če nam bo čas dopuščal, se bomo popoldan povzpeli še po ferati 
Austria Klettersteig Sinabell. Skupaj hoje: 9 ur. 
 

 
 

 

http://www.ramsau.com/


3. dan, 17. avgust: 
Za zaključek se bomo po Ramsauer Klettersteig povzpeli na Scheichenspitze (2667 m) in 
nadaljevali preko Schmiedstock (2643 m) do Edelgriesshöhe (2489 m). Od tukaj se bomo spustili na 
naše izhodišče. Skupaj hoje: 8 ur. 

 
 

Zraven osnovne gorniške opreme in oblačil obvezno potrebujete še naslednjo opremo: zaščitno 
čelado, plezalni pas, samovarovalni komplet, dereze, cepin, vponko z matico in rokavice za 
ferate. Tehnično opremo si lahko sposodite v društvu, kar morate navesti ob prijavi. 
   

Okvirni stroški prevoza bodo 80 €, odvisno od izbranega načina prevoza in velikosti skupine. 
Prenočevali bomo v planinskih kočah, kjer si boste lahko kupili tudi hrano. Cene so primerljive s 
preteklimi. Kot člani planinske organizacije imate urejeno zavarovanje za stroške reševanja, 
odgovornosti in nezgode. Prosim, da si uredite še dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino.  
 
 

Program se lahko spremeni v primeru slabega vremena. Ob prijavi obvezno navedite telefonsko 
številko, da se bomo lahko uskladili o podrobnostih.  
    

ROK PRIJAVE: ponedeljea, 12. 8. 2019 
   

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

• Matej Planko – 040 161 352 

• pslivnicapricelju@gmail.com  

mailto:pslivnicapricelju@gmail.com

