
»ČEZ GORO K OČETU« 
 

21. pohod organizira Planinsko društvo Ravne na Koroškem, ki se je odločilo, da 
bo naredilo malo spremembe. Pohodi »Čez goro k očetu« bodo odslej potekali 
tudi podnevi in v obratni smeri; izmenjaje NEPARNO leto bo dnevni, parno 
LETO bo nočni! 
V letu 2013 gremo na pohod »Čez goro k očetu« torej podnevi! 
Pohodniki, ki se bodo pripeljali s svojimi  avtobusi se zberejo na mejnem 
prehodu Holmec ob 9.00. PRIJAVA ORGANIZATORJU JE SEVEDA OBVEZNA! 
 
POTEK POTI: 
Z avtobusi se bomo skupaj odpeljali do Železne Kaple (Eisenkappel). Pri izvozu 
iz centra Železne Kaple ob smerni tabli LUSCHA ALM (Luže) in LEPPEN (Lepena) 
bomo zavili levo do zaselka KOPREIN SONNSEITE (Koprivna), kjer bomo pri 
kmetu Raztočniku izstopili iz avtobusov in pot nadaljevali peš. 
Avtobusi se vrnejo nazaj v Slovenijo in nas okrog 15.00 počakajo pri kmetu 
Lipoldu v Koprivni) (vodniki v avtobusih morajo seznaniti šoferje s smerjo 
vožnje!) 
 
Naša pot nas bo vodila do kmeta Čemerja, krajši postanek in srečanje s 
koroškimi Slovenci, povzpeli se bomo do cerkve na Lužah (daljši postanek). 
Nato se bomo spustili do kmeta Lipolda in vstopili na avtobusa. Odpeljali se 
bomo v Črno na Koroškem, kjer nam črnjani pripravljajo kulturni program in 
druženje ob novoletnih stojnicah. 
Ob prihodu v Črno se naš organiziran pohod zaključi. 
 
Pohodniki se morajo držati običajnega planinskega reda, navodil vodstva 
pohoda, planinskih vodnikov in GRS Koroške. 
 
Za plačilo na avtobusu imejte drobiž! 
 
Oprema mora biti primerna pogojem na dan pohoda ! 
 
Obvezen OSEBNI DOKUMENT! 
 
 
 
S prijavo na izlet vsak udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevami izleta, da izpolnjuje zdravstvene, fizične 
in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu, da ima poravnano članarino za tekoče leto (v nasprotnem 
primeru si mora nezgodno zavarovanje urediti sam), ter da pristopa k izletu na lastno 
odgovornost. V slučaju neugodnih vremenskih razmer ali drugih nepredvidljivih okoliščin so možne spremembe 
ali odpoved izleta. 


