
 

Planinsko društvo ISKRA Ljubljana 

VABILO 
 

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije. 
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/ 

  Za izlet po Bohinjskih gorah,  
PRŠIVEC 1761 m 

 DR MOL Ljubljana in PD Iskra Ljubljana 
Planinski pohod posvečamo  Janu Skoberne 

 

Čas in kraj odhoda 

Odhod v nedeljo  20. 6. 2021  ob 7.00 uri na avtobusnem delu parkirišča Hale Tivoli. Parkiranje za osebne 

avtomobile je ob sobotah in nedeljah brezplačno.  

Vodnici 

Alenka Sakelšek  in  Valentina Bijol 

Potek izleta 

S kombijem in osebnimi avtomobili se pripeljemo do konca ceste na Vogar. Del poti hodimo po cesti, 

nadaljujemo po označeni gozdni poti. Mestoma je pot strma, vendar  je višinske razlike le malo več kot 400 

m, do vrha Pršivca bomo potrebovali dve uri. Na razglednem vrhu bo dovolj časa za počitek, žigosanje in 

malico. Sledil bo spust do Planine Viševnik 1625 m, Planine pri jezeru 1450 m in do našega izhodišča. Pršivec 

slovi kot eno lepših in lahko dostopnih razgledišč v Julijskih Alpah. 

Značaj izleta 

Pot je markirana in označena kot lahka, nekaj vzpona, pri katerem bo potrebna pazljivost, je le proti vrhu. 

Pot je primerna za vse planince z dobro kondicijo. Ogledno turo, ki je bila še v zimskih razmerah, smo 

prehodili v 6 urah.  

Oprema 

Priporočeno: primerna obutev za hojo (rezervna obutev ostane v vozilih) rezervna oblačila,  anorak, kapa s 

šiltom, sončna očala, mala pelerina,  pohodne palice, če jih uporabljate, mala prva pomoč,  energetski 

prigrizki in pijača. 

Bregarjevo zavetišče na Planini Viševnik in Koča pri Planini jezero sta  odprta.  Glede na situacijo s korona 

virusom vzemite s seboj tudi zaščitno masko, spoštovali bomo predpise PZS in NIZJ.  

Strošek 

Prispevek bo  glede na število udeležencev. 

Prijave 

Prijava  na spletni strani društva najkasneje do petka, 18. 6. 2020, do 9.00 ure.    

V primeru zelo slabega vremena si pridružujemo spremembo poti oz. odpoved. Informacije spremljajte na 

spletu. 

Dodatne informacije 

Alenka Sakelšek, 041 231 977. 

 

 
 

https://users2.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g25-51900-0c

