
 
IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI  

vabita na tridnevni izlet na   
 

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! 

 

 

 

JUŽNI VELEBIT 
od 30. aprila do 2. maja. 2016 

 
»Naravni adrenalinski park« PUT MALOG PRINCA 

SLAPOVI IN KASKADE REKE ZRMANJE 
TULINE GREDE ali SVETO BRDO 

 
Izlet bo organiziran ob vsakem vremenu. 

 

PREVOZ: organiziran 30. 4. od avtobusne postaje  Podčetrtka ob 3. uri zjutraj. Povratek 2. 5. zvečer. 
V primeru 8 prijav iz smeri Ljubljane prevoz »preko« Ljubljane in Novega mesta do Velebita. 
 

POTEK:  Tokrat se podajamo na Južni Velebit v okolico Crnopaca, kanjona Zrmanje in Svetega 
brda. Čez dan hrana in napitki iz nahrbtnika! Cilji in smeri vzpona se lahko spremenijo in 
prilagodijo vremenskim razmeram. V primeru dežja: slapovi in kaskade reke Zrmanje z vozili, 
ogled Modrič jame, Paklenice, Manastira Krupa, izvira Krupe, Miril, planine Dušice, zavetišče za 
osirotele medvede, Dabarskike kukove…). Vodnik lahko razporedi izlete glede na vreme.  
 

1. dan: vzpon do zavetišča na Crnopacu in sestop do »naravnega adrenalinskega parka« Put 
Malog princ z vzponom na Kito Gaćešino (1227m). Zahtevna pot. Čas hoje 7 do 8 ur.  
 

2. dan: sestop v kanjon Zrmanje pri Ušču in hoja ob Zrmanji do Obrovca.  Zahtevna pot po 
brezpotjih. Čas hoje 7 do 8 ur.  
 

3. dan: Vzpon na Sveto brdo. Čas hoje 6 do 7 ur. Prevoz od hostla do izhodišča in nazaj z džipi 
V primeru snega s pomočjo vožnje z džipi, vzpon na Tuline grede. Hoje do 6 ur.  
 

Obvezno zdravstveno zavarovanje za tujino, in nezgodno zavarovanje za tujino, ki si ga vplača 
vsak sam (na PZS info@pzs.si ). Obvezno plačana članarina PZS, osebna izkaznica ali potni 
list. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi vaših dokumentov ali zavarovanj! 
 

OBVEZNA OPREMA: Oblačila primerna zahtevni planinski poti in vremenu. Obvezna planinska 
obutev, dolge hlače in dolgi rokavi, gamaše, topla oblačila. planinske palice…  
 

ZAHTEVNOST POTI: zahtevna planinska pot. Priporočamo, da imate v nahrbtniku vsaj tri litre vode. 
 

PRISPEVEK ZA POKRITJE STROŠKOV je: 155€.  Zajeti opisani stroški izleta so: prevoz in 2x pol 
penzion z malicami, zadnji dan večerja in vožnja z džipi. Izračun je narejen za minimalno udeležbo 20 
udeležencev. V primeru manjšega števila udeležencev odpade vožnja z džipi. 
 

TAKOJ OB PRIJAVI JE POTREBNO OBVEZNO VPLAČILO: 100€ ker moramo rezervacijo 
avansirati. 30€ se ne vrne v noben primeru, saj pokrivajo stroške priprave. Ostalo plačilo do odhoda. 
 

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest. Prijava je potrjena s plačilom 100€ stroškov izleta na  
TRR: Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek, Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek:  

Banka Celje: SBCES12X - SI56 0600 0011 4877 011.  
    

PRIJAVE: do 15 aprila zvečer. ZA ZADNJE PRIJAVE: od 16 do 29 aprila zvečer doplačilo 15€.  
 

INFORMACIJE Ivan ŠALAMON, 051-336-204 ali 041-794-104 ali E naslov: tehnoservis@siol.net . 
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