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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: 16. JULIJ 2011 
 

Višarje(1766m) – Kamniti lovec(2071m) 

VODJA: Gojko ŠMID GSM: 041 621480 

POMOČNIK: Ferdinand GLAVNIK GSM:  

ODHOD: 05:40-Šentjur; 06:00-Lava 1; 06:15-Ţalec; 06:25 Polzela 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŢNJE Šentjur - Celje, Lava 1 – Ţalec, Polzela 

POVRATEK: V poznih večernih urah istega dne 

VRSTA PREVOZA: Avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Tura je srednje zahtevna  

ČAS HOJE: 3 do 4 ure če bomo do Višarij uporabili kabinsko ţičnico (10€ doplačila) 

VIŠINSKA RAZLIKA: 305m če za izhodišče vzamemo Višarje 

OPREMA: Pohodne palice, primerna obutev in obleka, ČELADA za Kamniti lovec 

DOKUMENTI: Planinska izkaznica, veljavna osebna izkaznica (ITALIJA) 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, v koči topel obrok po ţelji posameznika 

Tokrat vas s Ferdinandom vabiva na izlet v Italijo. Naš cilj bo Kamniti lovec (Cima del Cacciatore ).   
Z avtobusom (minimalno število udeleţencev je 25, sicer izlet ne bomo organizirali, saj s ceno ne pridemo skozi) 

se odpeljemo mimo Mojstrane in Kranjske gore, skozi Trbiţ (Tarvisio); staro cesto za Videm kmalu zapustimo, ter 

parkiramo avtobus pri spodnji postaji ţičnice (805m). 

Po nakupu skupinske karte sledi prevoz na 1766m (15min). Na Višarjah si oprtamo nahrbtnike in odpravimo proti 

Kamnitemu lovcu (cca 3h v obe smeri); ostali imajo prosto za sprehod po planini, ki je čudovita. Lahko pa del poti 

(cca1h) hodijo zraven nas, dokler se ne začno jeklenice in skale, kjer bomo plezali (15min).Izlet je primeren tudi 

za druţine z otroki in upokojence, saj se s kabinsko vlečnico pripeljemo na Višarje, od koder so moţni izleti 

po planini po ţelji posameznikov. Razgled je fenomenalen, če je vreme lepo imamo pred sabo na S Karnijske 

alpe, na SV Visoko Ponco, Rdečo Škrbino, Zadnjo Ponco; na V Mangart in na JZ Montaţ. 

PRISPEVEK UDELEŢENCA: 25€  prevoz  + 10€ kabinska vlečnica do Višarij (cena za min 25oseb) 

PRIJAVA :        Recepcija Telekoma Lava 1, tel.: 428 3001  do srede 13. Julija do14h 

DATUM: Celje,  2. julij 2011 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa! 

 

 Predsednik PD PT:  

 Gojko ŠMID  
OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima urejeno 

članarino PZS za tekoče leto.       

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami! 

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 
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