
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 431 61 14
E-mail:  info@pdrustvo-ptlj.si     
Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

(PRIJAVE NA IZLET NA TELEFON OB TORKIH MED 15.00 IN 17.00
NA 031 602 373, OB PETKIH V PLANINSKI PISARNI MED 9.00 IN 11.00

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: Sobota - Nedelja 6.-7. avgust 2022

Viš (po Severovzhodni debri), 2666 m
VODJA: Roman Tratar                                     GSM: 041 387801
ODHOD: 12:30
ZBORNO MESTO: P+R Vič oziroma po dogovoru z udeleženci
POVRATEK: V večernih urah
VRSTA PREVOZA: Osebni avtomobil - lastni prevoz
ZAHTEVNOST POTI: Zelo zahtevna kopna tura
DOLŽINA HOJE: Prvi dan 2 h, drugi dan 9 -10 h
RELATIVNA VIŠINA: 1770 m 
OBVEZNA OPREMA: Zaščita pred soncem, vetrom in dežjem, čelada in samovarovalni komplet, 

(cepin, dereze?)
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost, zadostna količina tekočine
HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika 2x, polpenzion v koči Pellarini
REGIJA IN ŽIGI: Julijske Alpe ;  Viš, (Jof Fuart)

OPIS POTI: Z zbirnega mesta se bomo odpeljali čez mejo z Italijo v dolino Zajzero (pred tem prepeljemo
en avto v Jezersko dolino pod Viško planino). Z izhodišča se bomo po lahki in udobni poti povzpeli do koče
Pellarini  (1499 m), kjer bomo povečerjali  in prenočili.  Zjutraj  se odpravimo v smeri Viša. Po kakšni uri
enostavnega pristopa prek snežišča (cepin, dereze !!!- posvet z vodnikom) vstopimo v zelo zahteven del poti,
ki poteka po Viševi severovzhodni debri. Pot, ki sodi v venček najzahtevnejših v Julijskih Alpah je precej
atraktivna. Zavarovana je le na nujnih mestih, sicer pa ponuja kar nekaj lažjega plezanja, ki se v zadnjem delu
prelevi v vse manj strmo vzpenjanje po vršnem pobočju. Vzpon na vrh je dolg in naporen, senca v temačnem
delu grape je zelo dobrodošla. Z razglednega vrha Viša bomo sestopili na južno stran gore, kjer zahtevnost
manjša. Mimo koče Corsi (1874 m) se nato prek Viške planine spustimo še do prepeljanega vozila. Sledi še
prevoz k izhodišču in pred povratkom osvežitev v Rabeljskem jezeru.
Opomba: Prijava pri vodniku, najkasneje do torka 2.8.22 oziroma do zasedbe mest skladno z rezervacijo 
nočišč v koči. Obvezna uskladitev z vodnikom glede prevoza in opreme. V primeru slabega vremena ali ne-
zadostnih vozil je možna tudi drugačna izvedba ture. Stroške nastanitve in hrane krije vsak sam.

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!                               15 EUR            
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 v petek od 9:00 do 11:00. 

Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik: 041 387 801 Roman
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. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim
kodeksom slovenskih planincev, ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

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

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

http://www.pdrustvo-ptlj.si/
mailto:info@pdrustvo-ptlj.si
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