
Društvo si glede na trenutne razmere na terenu pridružuje pravico do sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo na pohod 
potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda, da izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. 

Dolžan je ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev in dosledno upoštevati navodila vodnikov.

PLANINSKO DRUŠTVO VITANJE 
vas vabi

 V SOBOTO, 23. julija 2022
na

Š K R L AT I C O ,  2 74 0  m 
IZHODIŠČE:  Vitanje, pred centrom Noordung, ob 3:30 uri oz. glede na prijave

START HOJE: 	 	 Dolina	VRATA,	izpred	Aljaževega	doma,		ob	05:30	uri

OPIS:   
Škrlatica je naša druga najvišja gora in le dobrih 100 m nižja od Triglava. Kdo bi si mislil, da je 
impozantni višini navkljub vseeno tako zapostavljena. Triglav “pobere” večino, Škrlatica pa tiste 
prave, klene planince, ki želijo uživati v lepoti visokogorja brez gneče in prerivanja. 
Zapeljali se bomo do parkirišča v Vratih. Od tam se napotimo do Aljaževega doma, kjer zavijemo 
desno, od koder se na vrh povzpnemo po zelo zahtevni označeni poti. Za to bomo potrebovali okoli 
6 ur zmerne hoje in okrog 4 za sestop. Z vrha, ki ga krasi velik kovinski križ, je odličen razgled na 
okoliške gore (in gnečo na Triglavu).

ČAS HOJE:   okoli 10 ur za vzpon in sestop 

POVRATEK:  okoli 20. ure v Vitanje

HRANA:    in pijača izključno iz nahrbtnika. Imejte dovolj tekočine! 

    Ob povratku se bomo lahko okrepčali v Aljaževem domu.

ZAHTEVNOST POTI:  zelo	zahtevna	označena	planinska	pot,	višinska razlika cca.   

    1700 m. 

POTREBNA OPREMA:  uhojeni visoki planinski čevlji, oblačila primerna vremenu in letnemu 

času, zaščita proti soncu, pohodne palice v kolikor jih uporabljate, varovalni trojček (čelada, 

varovalni pas, samovarovalni komplet). V kolikor ga nimate, je možna izposoja od društva. 

PREVOZ:   	 Z	osebnimi	avtomobili	glede	na	prijave.

    Stroški prevoza se porazdelijo in poravnajo vozniku.

VODNIKI:   Vladko	Korže,	Melita	Hrovat

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE:

     Prijave do četrtka, 21. julija 2022; 

    Vladko KORŽE, 041465355, vladko.korze@gmail.com 

OPOMBA:    V kolikor bo interes in dobimo prenočišče v Aljaževem domu, je možen  
    odhod v petek.
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