
PRAKTIČNI DEL PLANINSKE 

ŠOLE IN POHOD NA SLEMENOVO 

ŠPICO 
 

NEDELJA, 17. JUNIJ 2012, OB 5. URI NA GLAZIJI 

 

PD ZZV Celje vabi vse udeležence planinske šole varne hoje v visokogorju, ki so se udeležili 

teoretičnega dela, da se pridružijo pri izvedbi praktičnega dela šole, ki ga bomo izvedli 17. 6. 

2012. Vabljeni so tudi vsi, ki se želijo udeležiti samo tega praktičnega dela. Vsi udeleženci za 

udeležbo na praktičnem delu poleg ustrezne osebne opreme obvezno  potrebujejo še 

varnostni pas, samovarovalni komplet in čelado. 15 kompletov ima društvo na razpolago za 

izposojo. Na praktičnem delu bomo ponovili pravilno namestitev varovalne opreme, nato pa 

vadili njeno pravilno uporabo pri hoji. Pozorni bomo tudi na pravilno in varno hojo v 

visokogorju, prikazali pa bomo nekaj vrvnih manevrov. Praktični del bomo izvedli na Hanzovi 

poti na Malo Mojstrovko. Tja se bomo povzpeli s prelaza Vršič, kamor se bomo po južni poti 

vrnili.  

Ta dan bo potekal tudi naš nedeljski izlet, in sicer pohod na Slemenovo špico (1911 m). Ta 

skupina se bo na pot podala s parkirišča pri skakalnicah v Planici. Pot bo nadaljevala po dolini 

Planice in se iz Tamarja povzpela na Slemenovo špico ter sestopila na Vršič, kjer bo obe 

skupini čakal avtobus. Udeleženci te ture potrebujejo ustrezno osebno opremo za 

visokogorje (dobri pohodni čevlji), priporočljive so tudi pohodne palice in zaščita pred 

soncem.  Za Mojstrovko bomo potrebovali od 6-7 ur, za Slemenovo špico pa 5-6 ur hoje.  

Praktični del planinske šole in pohod na Slemenovo špico bodo izvedli VPZS Vodniškega 

odseka PD ZZV Celje. Prijave zbirata Vlado KORŽE na tel. št. 041 465 355 in Franjo KUNEJ na 

tel. štev. 031 706 509, za prevozne stroške pa boste na avtobusu plačali 18 EUR. 

 

Vodniški odsek si pridružuje pravico, da v primeru neugodnih razmer spremeni lokacijo 

izvedbe praktičnega dela šole, prav tako pa bo tokrat ustrezno spremenjena pohodna tura.  

ŽELIMO VAM VARNO HOJO IN LEP PLANINSKI DAN! 


