PLANINSKA SEKCIJA ŠPORTNEGA DRUŠTVA ELEKTRO MARIBOR
v sodelovanju s PLANINSKIM DRUŠTVOM TAM MARIBOR VABI NA IZLET NA :

STORŽIČ
V SOBOTO, 27. 9. 2003

Zbrali se bomo : dne 27. 9. 2003 ob 6:00 pred Upravo podjetja oz. ob 6.15 uri na bencinskem servisu
v Tepanju
Težavnost: zahtevna gorska tura.
Potek izleta : Od Doma pod Storžičem (1123 m) se bomo vzpeli po
zavarovani plezalni poti čez Žrelo na vrh Storžiča (2132 m) in sestopili po
zahtevni poti čez Škarjev rob do Doma pod Storžičem.
Oprema: Planinska obutev in obleka, zaželjena je čelada. Priporočljiv je
plezalni pas in samovarovalni komplet. Hrana in pijača iz nahrbtnika in na
koči.
Zahteve : Ture se lahko udeležijo vsi, ki zmorejo 6 ur zmerne hoje in
imajo primerne izkušnje. Prevoz : s kombiji
Izlet bo vodil : Igor Štabuc vodnik PD TAM Maribor, prijave sprejema do
četrtka do 15. ure Franc Prelog, tel. 22 00 163 ali GSM 031 317 966 ali po E- pošti
mailto:franc.prelog@siol.net.Internetni naslov izleta je na http://franc.prelog.org/planinskup.html

V primeru slabega vremena izlet odpade !

Opis :
Storžič s svojo markantno piramidasto obliko kar vabi, da ga obiščemo
po eni od mnogih poti, ki vodijo na vrh. Najlažje poti so speljane z juga, kjer se
nahaja tudi Dom Kokrskega odreda na Kališču.
Na severni strani Storžiča se nahaja Dom pod Storžičem, do katerega se
lahko pripeljemo z avtomobilom. Od tu vodita na vrh dve poti : zelo zahtevna,
čez Žrelo in zahtevna, čez Škarjev rob.
Naša pot se bo začela pri Domu pod Storžičem (1123 m), do koder se
bomo pripeljali s kombiji. V bližini doma bomo poiskali začetek markirane poti,
ki pelje proti grapi, imenovani Žrelo. V začetku bomo hodili po melišču. V cca.
pol ure bomo prispeli do izteka grape. Nato bomo sledili stezici desno ob njej.
Na več mestih bo potrebno nekoliko poplezati ob jeklenicah in klinih. Pot nas
bo pripeljala na zahodni greben Storžiča, po katerem bomo splezali na vrh
(2132 m). Za vzpon bomo potrebovali cca. 3 ure (premagali bomo cca. 1000 m
višine). Sestopili bomo po nekoliko lažji poti proti Škarjevemu robu.
V začetnem delu je ta pot še nekoliko zahtevna – na nekaj mestih je
potrebno nekoliko poplezati čez razbit skalnat svet, nato pa se pot postopoma položi in nas po lepi stezici
pripelje nazaj do Doma pod Storžičem.

