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

KAM: Slivnica (1114 m) in Rakov Škocjan
KDAJ:

v soboto, 22. februarja 2020

Zborno mesto in
ura odhoda:
Ob 6. uri na avtobusnem obračališču Senovo.
Območje:
Notranjska
Organizator:
PD Bohor Senovo - Marjan Poznič
Vodnik:
Boštjan Kozole (VPZS)
Težavnostna
stopnja poti:
Nezahtevna označena pot
Potreben čas:
Vzpon 1 h 40 min
Način prevoza: Avtobus do Cerknice. 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, vetrovka, palice, kapa, rokavice, rezervno perilo;
dokumenti:
- Hrana in pijača iz nahrbtnika. Dom na Slivnici je začasno zaprt;
- Planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2020.
Prijave:

Zaradi organizacije izleta se prijavite pravočasno, t.j. najmanj do torka, 18. 2. 2020 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:

V primeru avtobusnega prevoza bomo startali z AP v Cerknici. Krenemo po glavni
cesti proti Staremu trgu. Na drugi strani Cerkniščice in kmalu za Brestovim salonom
(tu bo izhodišče v primeru prevoza z avtomobili) se vzpnemo po stopnicah proti
novemu naselju in ob njegovem zahodnem robu po planoti proti gozdu. Po gozdni poti
se vzpnemo po jugozahodnem pobočju Slivnice do kolovoza; po njem se še naprej
zložno dvigamo po južni strani Gradišča na široko travnato razgledno sleme, po
katerem se mimo pastirskih staj vzpnemo do Doma na Slivnici, ki smo ga zagledali že
od daleč. Potreben čas 1 h 30 min.
Sledi vzpon po kolovozu do parkirnega prostora od koder po stezi po zahodnem
travnatem pobočju prispemo v 10 min na vrh Velike Slivnice. Slivnica je točka
razširjene Slovenske planinske poti.
Po počitku sledi zložen sestop do Cerknice. Nadalje se zapeljemo do Rakovega
Škocjana – naravani rezervat in park, kjer si bomo ogledali nekaj znamenitosti le tega.

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 2020.
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, v nasprotnem primeru
hodi na lastno odgovornost.

Vljudno vabljeni!
Informacije na: www.pdbohor.si .

PD Bohor Senovo - Komisija za izletništvo

