
PD ZZV CELJE VABI NA 

    VELIKI KORITNIK - 2279 m        

V NEDELJO, 09. JULIJA, 2017 OB 05.00 URI  
 

V nedeljo, 09.07.2017 ob 05. uri vabimo vse ljubitelje gora in njihovih zanimivosti, tudi tiste 

z nekoliko manj kondicije, na najvišji vrh na območju prelaza Mokrine – Nassfeld, Veliki 

Koritnik. Z vrha je lep razgled na Karnijske Alpe, zahodne Julijske Alpe, ob dobri vidljivosti 

pa pogled seže vse do Visokih tur v Avstriji. 

 

Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal ob 05. uri, z ostalih postajališč kot običajno. Pot bomo 

nadaljevali mimo Ljubljane in Slovenijo zapustili na mejnem prehodu Rateče. Nadaljujemo 

skozi Trbiž do  prelaza Mokrine, kjer se mimo jezera zapeljemo na avstrijsko stran in se na 

parkirišču ustavimo. Tu se bomo razdelili v dve ali tri skupine. 

 

Prva skupina bo za pristop na vrh uporabila zelo zahtevno označeno pot in pri tem prešla 

tudi v ferato. Za to skupino je obvezen varovalni trojček (varovalni pas, samovarovalni 

komplet in čelada).  

Druga skupina bo na vrh pristopala prav tako po zelo zahtevni označeni poti, ki pa je lažja 

od prve variante (nima ferate), za premagovanje ovir ima lestvi in na izpostavljenih mestih 

verige. 

Obe skupini bosta premagali okoli 800 višinskih metrov in za pristop na vrh potrebovali okoli 

5  ur. 

Tretja skupina se bo podala na nasprotni vrh Konjski Špik, visok 2240 m. Nanj vodi iz 

skupnega izhodišča lahka označena pot. Udeleženci bodo premagali okoli 750 m višinske 

razlike in za pristop na vrh potrebovali okoli 4 ure zmerne hoje. 

 

Poleg ustrezne planinske  opreme, priporočamo pohodne palice in ustrezno zaščito proti 

soncu. Hrana in pijača za vse udeležence pohoda je iz nahrbtnika. Poskrbite za zadostne 

količine tekočin (brezalkoholnih), glede na čas in težavnost ture. Ne pozabite osebnega 

dokumenta, kajti nahajali se bomo na območju Italije in Avstrije. 

 

Udeleženci pohoda na avtobusu poravnajo stroške pohoda (prevoz, cestnine, dnevnica 

vozniku) 24 €. 

 

Pohod bosta vodila VPZS  

Vladko KORŽE, tel. 041 465 355,  e-naslov:vladko.korze@gmail.com in                                 

Slavko KLANJŠEK, tel. 031 654 760, e-naslov: slavko.klanjsek@gmail.com, 
ki sta vam na voljo za dodatne informacije in prijave. 

 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih sprememb 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. 

 

PRIDRUŽITE SE NAM, DA SKUPAJ PREŽIVIMO LEPO NEDELJO IN KAKŠNO 

ZAPOJEMO!  


