
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 
in PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE vabita
 V NEDELJO, 13. novembra 2022

na

Veliki jaVornik, 1023 m 
i n  B o h o r s ke  s l a p o v e

IzhODIŠčE:  Vitanje, pred centrom Noordung, ob 5:30 uri

Start hoje:   jablance pri Senovem (N46 02 26.6 e15 25 50.2) ob 07:00 uri 

oPis:   
Iz Vitanja mimo Celja, Laškega in Sevnice, kjer pri hidroelektrarni Blanca zavijemo levo proti 
Gorenjemu Leskovcu do izhodišča in nato...
Bohor je pogorje, ki predstavlja južno mejo pokrajine Kozjansko. Poteka v smeri zahod-vzhod, v 
tem vrstnem redu pa ga sestavljajo vrhovi hom (614  m ), najvišji vrh - Veliki javornik (1024 
m), oslica (860 m), Vetrnik (708 m),  Bredič  (694 m) in Kozjak (625 m). Marsikdo ne ve, da Bohor 
v svojih nedrjih skriva potoka Blanščica in Stranjski potok, na katerih se nahajajo v njihovih 
kanjonih štirje slapovi, od katerih najbolj izstopata Bojanca in Pekel, ob katerih se bomo povzpeli 
na greben Bohorja in osvojili vrhove Skalica, Mali in Veliki javornik, Veliki Koprivnik, ter ob poti 
še ohranjeno partizansko tiskarno iz časov NoB. Za zaključek si ogledamo še Petrovo skalo in se 
posladkamo v Koči na Bohorju.

čAS hOJE:   okoli 8-9 ur s postanki in malico 

POVRATEK:  okoli 18. ure v Vitanje

Hrana:    iz nahrbtnika ter na koči na Bohorju

ZaHtevnost Poti:  zahtevna označena in neoznačena pot 
    višinska razlika cca. 850, v celoti pridobljena višina cca. 1450 m, 18 km. 

Potrebna oPrema:  Dobri, uhojeni planinski čevlji, nahrbtnik, pohodne palice kdor jih   

    uporablja, rezervna in topla oblačila, rokavice in anorak za slučaj dežja. 

PrevoZ:    Z osebnimi avtomobili, ob prijavi javite ali ste pripravljeni peljati.

    Stroški prevoza se porazdelijo in poravnajo vozniku.

vodniki:   robi Farkaš in sovodniki

dodatne inFormaCije in Prijave:

     Prijave do petka, 11. novembra 2022; 

    robi Farkaš, SMS na 070 390 998, robertino3x@gmail.com 

Fotografije z ogledne ture so TUkaj.

https://photos.google.com/share/AF1QipP6p-503xwUpo96xz7pLY3xnvfWOwNeU5CNx1Q_-eULdokz1kb7EhR2w05p-_c15g?key=VUJNSmV1RXphWEo1X1Q3RmpyUVgySmFyaUxJVXl3

