
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana 
 

Telefon: 01/ 431 61 14 

 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si 
 

  

  

      VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: Nedelja 31. julij 2011 
 

Mrzli vrh (1359 m)  iz vasi Krn 
 

VODJA: Boris Lazar                                          GSM: 041 756 352 

Joško Kodrmac                             
POMOČNIK: Stane Tomšič   
ODHOD: 6.00 
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja (štev. 29), Trg OF 5, Ljubljana  

PREDVIDENI POVRATEK: V poznih popoldanskih urah 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka  

DOLŢINA HOJE: 4 ure 

VIŠINSKA RAZLIKA: Glej načrt in profil poti na drugi strani. 

OPREMA: Planinska oprema in obutev, primerna vremenskim razmeram, zaščita proti soncu, 

obvezne pohodne palice!   

OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument, zdravstvena kartica 

MALICA IN PIJAČA: Na poti iz nahrbtnika,  zaključek v Poštarskem domu na Vršiču. 

OPIS POTI:  
Voţnja mimo Nove Gorice do Kobarida. Krajši postanek, srečanje z vodnikom.  

Prevoz s kombiji skozi Ladro, Smast, Libušnje, Vrsno do vasi Krn (865 m). Pričetek ture. Pot nas bo zloţno vodila 

preko planin Pretovč (1140 m) in Lapoč (1150 m) na Mrzli vrh (1359 m). Spust v Gabrje (200 m).  

Med prvo svetovno vojno je na tem območju potekala frontna linija med italijansko in avstro-ogrsko vojsko.  

Na poti bomo naleteli na kaverne, jarke, bunkerje… Z grebena se odpira lep razgled. Po končani turi se bomo 

zapeljali po dolini Soče na Vršič. Obiskali bomo naš dom in poskusili jedi nove oskrbniške ekipe.  
 

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom! 
25 € - člani društva    
 30 € - člani drugih PD   
 

 

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Na seznam se uvrstite šele po plačilu! 
  

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: 90672-0000133048, s pripisom smeri in datuma izleta. 

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! 

Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00. 

Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!  Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik. 
 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, 

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS. Udeleţenec je dolţan  

ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika! 
 

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 

mailto:pd.telekom@siol.net
http://www.pdrustvo-ptlj.si/


Načrt poti na Mrzli vrh iz vasi Krn v Gabrje, 31. 7. 2011 
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Gabrje 

Mrzli vrh  1360 


