
PD ZZV CELJE VABI NA 

              VIŠ - 2666 m        

V NEDELJO, 06 . AVGUSTA, 2017 OB 05.00 URI  
 

V nedeljo, 06.08.2017 ob 05. uri vabimo vse ljubitelje gora in njihovih 

zanimivosti, tudi tiste z nekoliko manj kondicije, na enega izmed velikanov v 

zahodnih Julijskih Alpah - na VIŠ/JOF FUART.  
 

Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal ob 05. uri, z ostalih postajališč kot običajno. Pot bomo 

nadaljevali mimo Ljubljane in čez mejni prehod Rateče, skozi Trbiž v smeri Nevejskega 

prevala/Sella Nevea. Na Cave del Mole, na višini 1035 m, zapustimo avtobus ter se  

prva skupina  napoti po makadamski cesti, ki se v ključih vzpenja do Viške 

planine (1530 m). Nadaljuje po »nemški  poti« proti koči Corsi, (1874 m). Od 

tam pa proti vrhu po delno travnatem in delno skalnatem terenu. Višje postane 

pot zahtevnejša in se vzpenja ob jeklenici, kjer je potreben varovalni trojček 

(samovarovalni komplet s čelado).  
Čas vzpona: 4.30 h, zahtevna označena pot; viš.razlika: 1640 m. 

Druga skupina se do Viške planine napoti po isti vzpenjajoči makadamski 

cesti, (cca 1.00 h), do koče Corsi pa po lažji poti. 

Čas hoje: 2.30 h, lahka označena pot; viš.razlika 845 m. 

Obe skupini se bosta vračali po isti poti. 
 

Poleg ustrezne planinske  opreme, priporočamo pohodne palice in ustrezno zaščito proti 

soncu. Hrana in pijača za vse udeležence pohoda je iz nahrbtnika, možen pa je nakup pijače 

tudi na koči Corsi (kjer so cene seveda »višinske«!). Ne pozabite osebnega dokumenta ter 

ostalih obveznih dokumentov. 

 

Udeleženci pohoda poravnajo stroške prevoza  21 €. 

 

Pohod bosta vodila VPZS  

FRANJA FERK - 051 320 988, e-mail: franja.ferk@gmail.com in  

JANJA POLAVDER - 040 705 301, e-mail: janjapol@gmail.com 
ki sta vam na voljo za dodatne informacije in prijave. 

 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih sprememb ali odpovedi 

pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje 

pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim 

kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

 

PRIDRUŽITE SE NAM V DEŽELO KOZOROGOV! 
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