PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE
vas vabi na planinski izlet na

Snežnik
(1996 m)
Odhod bo v nedeljo, 9. 6. 2013, ob 6. uri s
parkirišča pri Restavraciji Štefanič v Brežicah.
Izhodišče: Dom na Sviščakih, okoli 1242 m – Snežniška grda jama –
M.Snežnik 1694m – V. Snežnik 1796m,. Čas vzpona: 2-2.30 ure. Sestop
po pešpoti nazaj do Sviščakov. Čas sestopa: 1.30-2 uri ali skupaj 4-4.30
ure. Višinska razlika 600 m.
Težavnost: nezahtevna označena pot. Tehničnih težav ni. Zgornji del
poti poteka nad gozdno mejo. Pot po grebenu je v burji lahko neprijetna.
Obvezna oprema: popolna planinska oprema in obleka: planinski čevlji
z dobrim gumijastim podplatom, rezervno perilo, kapa, rokavice,
vetrovka, zaščita proti dežju in vetru ter zaščita pred soncem.
Priporočamo uporabo pohodnih palic.
Prehrana: iz nahrbtnika, bogato ponudbo hrane in pijače nudijo v
planinski koči na Sviščakih, čaj, pivo in kakšno joto pa tudi v zavetišču na
vrhu Snežnika.
Prevoz: s kombijem in osebnimi vozili
Prijave: pri Lauri Rueh, do četrtka 6. junija 2013, do 12 h, v Vrtnici ali na
mobi 040 202 064. V primeru slabega vremena bo tura odpovedana.

Snežnik je daleč naokoli vidna in najvišja gora v dinarsko-kraškem svetu
v Sloveniji. Gozdna meja je zaradi bližine morja in velike količine padavin
precej nižje kot v Alpah in sicer na okoli 1500 metrov nad morjem. Ker
leži vrh precej nad gozdno mejo in je najvišji vrh daleč naokoli, velja za
enega najboljših razglednikov v Sloveniji. Pogled seže preko večine
Slovenije in slovenskega alpskega sveta do hrvaške Like, kvarnerskega
zaliva z Reko, kvarnerskih otokov in Dolomitov v Italiji. Glede na to, da je
tudi prva pregrada vlažnega mediteranskega zraka pred celino, je
velikokrat zavit v meglo in premore veliko količino padavin. Pozimi je
deležen debele snežne odeje, po kateri je tudi dobil ime. Znan je po svoji
burji in vetru. Konec spomladi in v začetku poletja je tudi botanično zelo
zanimiv vrh. Gori najdemo sredozemske kot tudi celinske vrste rastlin,
tako da je veliko obiska deležen tudi s strani botanikov. Vsi, ki bi radi
preživeli lep dan v odmaknjenih prostranstvih neokrnjene narave vljudno
vabljeni.

Turo bosta vodila Franci Petelinc in Sara Gregl, vodnika PZS.
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženka, udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo
izleta, izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na
izletu ter ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati
v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in
odločitve vodnika!

Želimo vam varno in srečno hojo in lep planinski dan!

