
                PD ZZV CELJE VABI NA POT NA 

       OKREŠELJ –

KAMNIŠKA BISTRICA 
V NEDELJO,  26. JUNIJA  2016,  OB 6.00 URI 

 

Odhod avtobusa bo ob 6. uri zjutraj z Glazije v Celju in z ostalih postajališč 

kot običajno. Peljali se bomo mimo Mozirja v Logarsko dolino do Koče pod 

slapom Rinka, kjer na višini 837 m pričnemo naš pohod. Gremo po označeni 

poti mimo slapa Rinka, mimo izvira Savinje do Frischaufovega doma na 

Okrešlju (1396 m). Po krajšem postanku se bomo odpravili proti Kamniškemu 

sedlu, ki  je 1903 m visok preval, kjer je Kamniška koča PD Kamnik (1864 m). 

Do Kamniškega sedla bomo potrebovali 3 ure. Po postanku na koči, se bomo 

spustili v Kamniško Bistrico na višino 600 m, kjer nas bo čakal avtobus. Za pot 

v dolino bomo potrebovali tudi 3 ure zmerne hoje. 

Pot je delno zahtevna, ni pa težka. Obvezna čelada in komplet za 

samovarovanje, katerega si lahko sposodite v društvu. Hrano in pijačo si je 

možno nabaviti na treh kočah ali pa se oskrbite kar iz nahrbtnika. 

Obutev in oblačila naj bodo primerna vremenskim razmeram. Ne pozabite pa na 

zaščito pred soncem. 

Prosimo vas za čimprejšnje prijave in za prevoz prispevate   18.-€. 

Vodniški odsek si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi pohoda.  

Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter 

izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem.. Ima plačano članarino PZS za tekoče leto, se 

ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati 

navodila vodnikov. 

Za informacije in prijavo sta vam na razpolago VPZS Stanko Gašparič in Janez Oman: 

Stanko – tel. 041 862 214 in Janez –tel. 041 494 530 

 
Posebej prosimo vse tiste pohodnike, ki se bodo prijavili na pohod in ga kasneje želijo 

odpovedati,da to OBVEZNOST STORIJO do sobote, 25.6.2016 NAJPOZNEJE DO 19. 

URE! HVALA! 
VABLJENI, DA PREŽIVIMO SKUPAJ LEP DAN V  

KAMNIŠKO-SAVINJSKIH PLANINAH! 


