
 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI GALICIJA 

in ŽALEC 
 

 

vabita na izlet  
 

na Dovško Babo (1891 m) 
 

v soboto, 8. julija 2017 
 

 

Odhod avtobusa: ob   6.00  uri izpred podružnične OŠ na Trju  

                               ob   6.15  uri izpred pisarne PD Žalec 
 

Cena prevoza: 15 EUR  
 

Gremo na Gorenjsko. Na vrh, ki smo ga z otroci iz mladinskih planinskih taborov na Dovju že velikokrat 

obiskali. 

Avtobus nas bo pripeljal do vasi Dovje, natančneje do kraja, kjer se nahaja Aljažev spomenik. Od tu se bomo 

skozi vas Dovje odpravili proti našemu cilju, za kar bomo potrebovali dobre 3 ure, z vmesnim postankom na 

planini Dovška Rožca.  

Na vrhu bomo lahko naredili kot Joža Čop – ležali na Babi in čez Luknjo gledali v Zadnjico, seveda pa nam 

bo ob lepem vremenu omogočen razgled daleč po Sloveniji in v Avstrijo. 

Z vrha Dovške Babe se bomo odpravili po grebenu proti vzhodu – proti Golici. V odvisnosti o razpoloženja 

se bomo povzpeli na vrh Golice (1834 m), ali pa bomo po pobočju Golice šli kar do Koče pod Golico. Do 

sem ponovno okoli 3 ure. 

Po počitku in okrepčilu se spustimo do Planine pod Golico, kjer nas bo čakal avtobus s seniorsko skupino. 

Do sem še 2 uri. 

 

V primeru premalo prijavljenih za avtobusni prevoz bomo izlet izvedli z osebnimi vozili, v tem 

primeru gremo na Dovško Babo in nazaj (6 h). 

Izlet odpade/se prestavi samo v primeru slabega vremena! 

 

Čas hoje: okoli 8 h. 

  

Povratek je predviden v poznih popoldanskih, oziroma zmernih večernih urah. 
 

 

Oprema: Dobro uhojeni planinski čevlji, pohodne palice, hrana in pijača iz nahrbtnika, rezervna oblačila in 

zaščita pred sončnimi žarki in dežjem. 

 

 

Prijavite se lahko do četrtka, 6. julija 2017, oziroma do zapolnitve sedežev na avtobusu. 
 

Za PD Galicija: 041 666 465  Igor Senič (vsak dan po 19. uri zvečer) 

Za PD Žalec:  041 460 716  Matjaž Žohar (vsak dan po 19. uri zvečer),  

e-mail: matjaz.zohar@gmail.com 
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