
PD Slivnica pri Celju vabi na 

  BBlleejjsskkoo  kkooččoo  

nnaa  LLiippaannccii  
 

  18.–19. 
januarja 2020 

 

ODHOD: 18. 1. ob 7. uri  na avtobusni postaji Gorica pri Slivnici ali ob 9. uri na Bledu pri 
Informacijskem centru Triglavska roža.  
 

PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih) 
 

PROGRAM: Za obiskovanje gora pozimi je vedno več zanimanja. Večina potencialnih 
obiskovalcev se srečuje z veliko vprašanji in dvomi, kdaj v hribe, ali so snežne razmere 
primerne, kakšno opremo potrebujemo, kako jo uporabljati …  
Na dvodnevnem zimskem planinskem izletu bomo poskusili praktično pokazati na kaj 
moramo biti pozorni pri hoji v hribe v zimskih razmerah.  
 
Iz Gorice pri Slivnici se bomo odpeljali na Bled, kjer se nam bodo pridružili tudi tisti, ki 
bodo prišli od drugod. Skupaj bomo odšli do Blejske koče na Lipanci, kjer bomo 
nastanjeni in bomo imeli tudi vso oskrbo. Oba dneva bomo obiskali bližnje hribe. 
Povzpeli se bomo na Debelo peč in Mrežce, program bomo prilagajali razmeram in 
pripravljenosti udeležencev.  
 

V sklopu ture in v večernem času bomo predstavili naslednje teme: 
- predstavitev osebne in tehnične opreme ter njena uporaba, 
- priprava na turo pozimi, 
- nevarnosti pozimi (snežni plaz, mraz, slabša vidljivost …), 
- snežni plaz (preverjanje trdnosti snežne odeje, preizkusne metode, ukrepi ob 

nesreči, iskanje in reševanje zasutega), 
- hoja z derezami in cepinom, 
- ustavljanje s cepinom pri zdrsu. 

 
Program bomo izvedli inštruktorji planinske vzgoje PZS in vodniki PZS.  
 

OBVEZNA OPREMA: zaščitna oblačila, sončna očala, zimski čevlji, dereze, cepin, 
plazovna žolna, sonda in lopata, smučarske palice. Če nimate potrebne opreme, to 
navedite ob prijavi in bomo opremo poskusili zagotoviti.  
 

PRISPEVEK ZA PREVOZ: 20 €, polni penzion je 40 € in se plača direktno v Blejski koči 
na Lipanci.  
    

ROK PRIJAVE: srede, 15. 1. 2020 
   

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Ob prijavi obvezno navedite telefonsko številko.  
• Matej Planko – 040 161 352 

• pslivnicapricelju@gmail.com  

https://www.tnp.si/sl/obiscite/o-parku/info-mesta/infocenter-triglavska-roza-na-bledu/
mailto:pslivnicapricelju@gmail.com

