PD »BOHOR« Senovo
vabi člane, da se nam pridružite
na enodnevni turi

KAM: Dobrča (1634 m)
KDAJ:

v soboto, 23. novembra 2019

Zborno mesto in
ura odhoda:
Ob 6. uri na avtobusnem obračališču Senovo.
Območje:
Kamniško-Savinjske Alpe
Organizator:
PD Bohor Senovo - Marjan Poznič
Vodnik:
Boštjan Kozole (VPZS)
Težavnostna
stopnja poti:
Nezahtevna označena pot
Potreben čas:
Vzpon: 3 h
Sestop: 2 h
Skupaj: 5 h
Način prevoza: Avtobus mimo Tržiča do vasi Brezje. V primeru manjšega števila prijavljenih se bomo
peljali z osebnimi avtomobili.
Cena:
Cena prevoza bo odvisna od števila prijav, otroci in mladina 20% popust.
Oprema in
- Planinska oprema: planinski čevlji - NE ŠPORTNI COPATI, vetrovka, palice,
dokumenti:
rezervno perilo;
- Hrana in pijača iz nahrbtnika. Planinski dom na Dobrči je oskrbovan;
- Planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2019.
Prijave:
Zaradi organizacije izleta se prijavite pravočasno, t.j. najmanj do četrtka, 21. 11. 2019
pri Marjanu Pozniču - tel. 041-901-308.
ali v ponedeljek med 18. in 19. uro v planinski pisarni na Senovem, Titova 106, vhod
iz zadnje strani poslovne stavbe.
Opis ture:

Peljali se bomo proti Tržiču. Pred Tržičem (bencinsko črpalko) bomo zavili v smeri
proti Begunjam in parkirali v vasi Brezje. Izbrali bomo pot mimo Lešanske planine do
vrha Dobrče (1634 m), nato pa bomo obiskali še Kočo na Dobrči (1478), ki je ob
vikendih odprta. Steza poteka skozi gozd, del poti pa nas bo vodil po kolovozu. Deloma
tudi strmo. Vrnitev v dolino do izhodišča bo po isti poti.
Dobrča je točka Slovenske planinske poti.

OPOZORILO:

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo ture ter da izpolnjuje
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje (oprema) za varno sodelovanje na turi in, da ima
plačano letno članarino za leto 2019.
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, v nasprotnem primeru
hodi na lastno odgovornost.

Vljudno vabljeni!

Informacije na: www.pdbohor.si .
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