
PD Slivnica pri Celju vabi v 

VViissookkee  TTaattrree  
Slovaška 

 

11.–14. avgust 2018 
 

ODHOD: 11. 8. ob 3. uri (zgodaj zjutraj) na avtobusni postaji Gorica pri Slivnici  
 

PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih) 
 

POTEK: Visoke Tatre so gorska veriga na meji med Slovaško in Poljsko s številnimi vrhovi, ki 
sežejo preko 2500 m, vmesnimi sedli in dolinami, mnogimi gorskimi jezeri, pa tudi več endemičnimi 
vrstami živali in rastlin. Glavni del z vsemi najvišjimi vrhovi gorovja leži na Slovaškem. Najvišji vrh je 
Gerlachovsky štiti (2655 m), kamor se da povzpeti le z alpinističnim znanjem in izkušnjami. Med 
poznanimi vrhovi je Rysy (2503 m), ki leži na meji med državama in je najvišji vrh Poljske. Visoke 
Tatre predstavljajo eno priljubljenejših gorskih območij v Evropi. Ob njihovem vznožju na južni 
(slovaški) je nanizana vrsta krajev, iz katerih je možen razmeroma enostaven pristop v Tatranske 
doline in na njihove vrhove. Celotne Tatre so naravovarstveno zaščiteno območje, na obeh straneh 
meje sta narodna parka.  

Namestili so bomo v bližini kraja Štrbske pleso in delali ture na okoliške hribe.  

 
 
 
1. dan, 11. avgust:  
V noči s petka na soboto se bomo ob 3. uri odpeljali z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici. Pot 
bomo nadaljevali mimo Gradca in Dunaja do Bratislave in naprej mino Banske Bystrice do kraja 
Lipštovsky Mikulaš, izhodišča do smučarskega središča Jasna. Za ogrevanje se bomo podali v Nizke 
Tatre, kjer se bomo z gondolo odpeljali na Chopak (2024 m), se peš povzpeli na Dumbier (2043 m) 
ter se po krožni poti spustili v dolino na izhodišče. Pot nam bo vzela 4 ure.   

 

2. dan, 12. avgust: 
Iz kraja Štrbske pleso bomo šli do Popradske pleso in naprej na Rysy, mejno goro med Poljsko in 
Slovaško. Malo pod vrhom stoji planinska koča, ki jo oskrbujejo izključno nosači. Skupni čas hoje bo 
8 ur. 
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Rysy in Gerlachovsky štiti s Koprovsky štit (Foto: Matej Planko) 

 

3. dan, 13. avgust: 
Tokrat se bomo povzpeli na Koprovsky štit (2363 m), ki zaključuje Mengusovsko dolino s 
prečudovitimi jezeri. Pot nam bo tokrat vzela 7 ur.  

 

 
Krivan  (Foto: Matej Planko) 

 

4. dan, 14. avgust: 
Za zaključek potepanja po Slovaški se bomo povzpeli na simbol Slovaške, goro Krivan (2494 m). 
Izhodišče bo pri kraju Tri studničky, pot pa nam bo vzela 7 ur. Po zaključeni turi se bomo vrnili 
domov.  
 
Za izlet je potrebna osnovna gorniška oprema in oblačila, priporočljive pa so tudi pohodne palice.  
   

Okvirni stroški prevoza bodo 90 €, odvisno od izbranega načina prevoza in velikosti skupine. 
Prenočevali bomo v hotelu na izhodišču, kjer si boste lahko kupili tudi hrano. Cena za prenočevanje z 
zajtrkom bo do 25 €/noč. 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: do ponedeljka, 16. 7. 2018 (zaradi rezervacije prenočišč) 
   

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

• Matej Planko – 040 161 352 

• pslivnicapricelju@gmail.com  

mailto:pslivnicapricelju@gmail.com

