
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

Telefon:  01/ 431 61 14
E-mail:    pd.telekom@siol.net   
Internet:  www.pdrustvo-ptlj.si

                                                                                                                               
VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: Sobota-Nedelja, 8.-9.avgust 2020

  Montaž 2753m (via Amalia) 
VODJA: Roman Tratar GSM: 041 387801
ODHOD: 14:00
ZBORNO MESTO: Dolgi most
POVRATEK: V večernih urah
ZAHTEVNOST POTI: Zelo zahtevna zavarovana pot 
VRSTA PREVOZA: Osebni avto
DOLŽINA HOJE: 1 h in 10 h 
VIŠINSKA RAZLIKA: 400 m + 1400 m  
OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka, alpinistična čelada, samovarovalni komplet, pohodne

palice
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena izkaznica in osebni dokument
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost 
HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika 2-3 x, topel obrok v koči
REGIJA IN ŽIGI: Julijske Alpe, Rifugio Grego 1389 m,  Montaž

OPIS POTI: Zapeljali se bomo preko mejnega prehoda Rateče, mimo Trbiža naprej skozi Ovčjo vas v
dolino Zajzero. Pred tem pa bomo eno vozilo prepeljali na točko našega cilja ture na planini Pecol nad
Nevejskim sedlom. Z izhodišča v Zajzeri se prvi dan povzpnemo do koče bratov Grego (1389 m)  in tam
bomo prespali. Naslednji dan se povzpnemo mimo bivaka Stuparich na zelo zahtevno zavarovano pot via
Amalio na Montaž,  ki  se strmo vzpenja vse do bivaka Suringar  (2430 m).  Ta odsek poti  velja  za eno
najzahtevnejših poti v Julijcih, zahteva samovarovanje ter dobro kondicijsko pripravljenost.  Naprej proti
vrhu se bomo povzpeli skozi Findeneggov ozebnik, z vrha pa sestopili na južno stran gore. Preko Pipanove
lestve sestopimo do planine Pecol, kjer nas čaka vozilo in nato vožnja do izhodišča .Sledi povratek domov.
Opomba: pred izletom obvezen kontakt z vodnikom glede prevoza. Izlet bomo izpeljali v sodelovanju s
planinsko skupino Nova Gorica. 

STROŠKI IZLETA:   Morajo biti plačani pred izletom!                            15 EUR
Na seznam se uvrstite šele po plačilu! 

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: SI56 0475 0000 3082 905, s pripisom smeri in datuma izleta.  
Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! Prednost imajo člani

društva, v primeru prostih mest, se izleta lahko udeležijo tudi drugi, ki imajo plačano članarino PZS.
Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek od 15:00 do 17:00 in petek od 9:00 do 11:00. 

Podrobnejše informacije daje vodja izleta.

Sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza z osebnimi avtomobili.
OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano planinsko članarino.  
Udeleženec je dolžan ves čas izleta upoštevati navodila in odločitve vodnika!

Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev.

                  Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 

http://www.pdrustvo-ptlj.si/
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