
                                                      PD ZZV CELJE VABI NA 

 

( Monte Schenone – 1950 m) 

V NEDELJO,  24. JULIJA  2016 OB 5.00 URI Z GLAZIJE, 
ter z ostalih postajališč  kot običajno. 

Vabimo vas na predzadnji vrh na zahodu Naborjetskih gora, v zahodnih Julijskih Alpah, viden že iz Ukev. 

Je pohleven, vendar vabljiv in na severni strani visoko poraščen z gozdom, na jugu pa gol s strmimi 

travnatimi vesinami, ki se spuščajo neskončno globoko v dolino Dunje. Z vrha smo priča enkratnemu, 

naravnost osupljivemu pogledu na Montaž, s skoraj 2000 m visokimi stenami in je po krivici zapostavljen 

vrh. 

Peljali se bomo proti Jesenicam, čez mejni prehod Rateče, skozi Trbiž, do Pontebbe ter do planine Poccet, 

kjer bomo pričeli naš pohod. 

Smer poti: št. poti 601, Planina Poccet (1312 m) – LIPNIK (1950 m) – planina Bieliga (1479 m) – planina 

San Leopoldo, čez M. Agar (1690 m) in  nazaj na izhodišče; čas hoje: 5 – 6 ur. 

Krajša pot: Z vrha Lipnika nazaj po isti poti na planino Poccet - 4 ure. 

Možna pa je še krajša pot po dolini Dunje – 2 uri. (priporočena svetilka)! V tej očarljivi in skoraj 

nedotaknjeni dolini lahko danes najdemo številne ostanke predvojnih meja in bitk, ki so tu divjale.  

Zahtevnost: Lahka označena pot z nekaj izpostavljenimi mesti. Višinska razlika: 600 m 

Oprema: Dobra planinska obutev, oblačila primerna vremenskim razmeram, pokrivala, dovolj tekočine, ker 

ob poti ni koče tako, da je tudi hrana kar iz nahrbtnika. Obvezno je potrebno imeti s sabo veljaven osebni 

dokument za prestop meje! 

Prispevek za prevoz znaša 22,00 €. 

Prosimo vas za čimprejšnje prijave zaradi organizacije prevoza. 

Vodniški odsek si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi pohoda.  

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

zdravstvene, psihofizične in tehnične 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. 

Za informacije in prijavo sta vam na razpolago VPZS Ferk Franja in Gašparič Stanko. 

Posebej prosimo vse tiste pohodnike, ki se bodo prijavili na pohod in ga kasneje želijo odpovedati, da 

to OBVEZNO STORIJO do sobote, 09.7.2016  NAJPOZNEJE DO  18.00 URE! HVALA! 

 

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

STANKO – 041 862 214 
VABLJENI V NABORJETSKE GORE! 

LIPNIK  
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