~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na

BELO PEČ (1583 m), DOM
POD STORŽIČEM (1123 m) in
Dan slovenskih planinskih
doživetij 2017
•
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•

Kdaj: v soboto, 17. junija 2017.
Odhod: ob 6. uri z glavne avtobusne postaje
pri cerkvi v Ribnici.
Prevoz: organiziran.
Izhodišče poti: Grahovše (800 m).
Načrt poti: Grahovše (800 m)–Planina Zgornja
Konjščica (1578 m)–Bela peč (1583 m)–Dom
pod Storžičem (1123 m)–Grahovše (800 m).
Višinska razlika: 783 m.
Zahtevnosti poti: lahka pot.
Čas hoje (okvirno): 4 ure 30 min.
Potrebna oprema in dokumenti: potrebna je
vremenu in razmeram primerna planinska
oprema, pohodniške palice, malica in pijača,
veljavna planinska izkaznica za leto 2017 in
varen korak.
Prijave z akontacijo: v torek, 13. junija, ob 19. uri,
v pisarni PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Akontacija 15 EUR se plača ob prijavi.

Čuvodit razgled z Bele peči na Storžič, arhiv splet

Dom pod Storžičem, arhiv splet

Opis:
Bela peč (1583 m) je gora, ki je poznana predvsem pri plezalcih in leži na južni strani Lomske doline med
planino Konjščica in planino Javornik in točno nasproti severne stene Storžiča. Planinsko je zanimiva kot lahko
dostopen cilj in kot lepa razgledna točka, saj se z njenega vrha vidijo Julijske Alpe, Kamniške Alpe in del
Karavank, pa seveda bližnji vrhovi in planine: Storžič, Tolsti vrh, greben Kriške gore ter še bližnji Veliki Javornik
oz. Ženiklovec. Vrh, ki je prepaden na južno stran, ima vpisno skrinjico. Z vrha bomo sestopili do Doma pod
Storžičem, kjer bo osrednja prireditev in zanimivo dogajanje ob Dnevu slovenskih planinskih doživetij; z Doma
pod Storžičem pa nas bo potem čakala le še ura hoda do izhodišča (Grahovše).
•

Več o Dnevu slovenskih planinskih doživetij/ Dnevu slovenskih planincev 2017 si lahko pogledate tukaj >>>
https://www.pzs.si/novice.php?pid=11730. Poleg osrednje proslave bodo na sporedu tudi razna doživetja za mlade
planince, družine in odrasle, plezanje, predstavitev gorskega reševanja, nastop planinskih pevskih zborov, osrednja
prireditev s sprevodom praporščakov ...

Previden, varen korak je naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je varen sestop in povratek
domov.
• Vodja pohoda s strani PD Ribnica: Marjana Rozman, informacije: 041 847 365.
Srečno in varen korak,
PD Ribnica
Gremo skupaj varno v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič

