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 VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: 14. julij 2018 
 

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

VODJI: Romana Daugul, Katja Petrovec GSM: 031 573 016 

POMOČNIK: Gojko ŠMID GSM: 041 621 480 

ODHOD: 5.00 – Celje, Lava 1 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje, Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje (Lava 1)–Žalec 

POVRATEK: v poznih večernih urah 

VRSTA PREVOZA: kombi 

ZAHTEVNOST POTI: lahka označena pot (Višarje), zahtevna označena pot (Kamniti lovec) 

ČAS HOJE: 8 ur (4–5 ur vzpona) 

VIŠINSKA RAZLIKA: 908 m (Višarje), 1213 m (Kamniti lovec) 

OPREMA: čelada (Kamniti lovec), pohodne palice, primerna obutev in obleka, prva 
pomoč 

DOKUMENTI: planinska izkaznica, veljavna osebna izkaznica ali potni list (ITALIJA) 

MALICA IN PIJAČA: iz nahrbtnika 

Svete Višarje so romarski kraj Slovanov, Germanov in Romanov. Že v 16. stoletju so goro imenovali 
božjo pot treh narodov, danes pa jim pravijo božja pot Evrope. 
Peljali sem bomo mimo Kranjske Gore, skozi Trbiž in v smeri Vidma do naselja Žabnice (858 m). Pot na 
Višarje se vzpenja po kolovozu in skozi gozd, po slabih treh urah pa bomo prispeli do zaselka in cerkvice. 
Od cerkvice se bomo v nekaj minutah povzpeli še na vrh Višarij. Nadaljevali bomo proti Kamnitemu 
lovcu (2071 m), priljubljeni izletniški točki nad Trbižem. Pot nanj je na izpostavljenih mestih dobro 
zavarovana. Z vrha se nam odpre lep razgled na okoliška vrhove. Sestopili bomo po smeri vzpona. 
Kdor bo želel, si lahko pot skrajša, tako da se na Višarje povzpne s kabinsko žičnico . Ta obratuje med 9. 
in 17. uro, enosmerna vozovnica pa stane 10 EUR. 
Če bo napovedano slabo vreme, planinski izlet odpade.              Število udeležencev je omejeno. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 25 € (prevoz)  

PRIJAVA :        Romana Daugul – SMS 031 573 016 do četrtka, 12. 7., do 12. ure 

DATUM: Celje,  9. 7. 2018 

Prosimo, da ob prijavi na SMS napišete ime in priimek ter mesto vstopa. 
 

 Predsednik PD PT:  
 Gojko ŠMID  
OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti 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! 

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 

PT 
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