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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 

 

 

 

DATUM IZLETA: Od sobote 23.6. do ponedeljka 25.6. 2012 

 

LIENZER  DOLOMITEN  
 

VODJA: Peter Pasar GSM: 040 209 690 

POMOČNIK: Igor Golčman 

ODHOD: Sobota 23.6. ob 4 uri 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: 25.6.– v večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Avtobus ali kombi 

ZAHTEVNOST POTI: Zelo zahtevna (ferrate C/D) lažji pohodni cilji, lažje ferrate (A/B) 

DOLŽINA HOJE: Zelo zahtevne 8-10 ur, lažji pohodni cilji ali lažje ferrate 6-7 ur 
po želji lahko tudi manj  

VIŠINSKA RAZLIKA:  

OBVEZNA OPREMA!!!! Primerna obutev,čelada,plezalni pas ,samovarovalni 
komplet,topla oblačila,rokavice, posteljna vreča 

OBVEZNI DOKUMENTI:  veljavna planinska izkaznica – osebna izkaznica 
 

DRUGE ZAHTEVE:  

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in v koči 

Iz Celja se zapeljemo mimo Ljubljane skozi Karavanški predor in v kraju Unterdorf malo pred Lienzom 
zavijemo na cesto, ki nas pripelje do Lienzer Dolomitenhütte (1620 m). Tisti, ki gremo po ferratah  
stopimo na pot Rudl Eller Weg in se preko Höhe törl(2233m) spustimo do vstopa v zelo zahtevno 
Laserz klettersteig(C/D-1h30min), ki pripelje na Kleinen Laserzwand(2568m). Druga skupina stopi na 
pot, ki pelje do koče Karlsbaderhütte in od tam na vrh Laserzwand(2614m-3h30min). Iz vrha sestopijo 
nazaj do koče in po 6 urah končajo potep za prvi dan. Prva skupina nadaljuje pot po Panorama 
kletersteig(C), ki pelje vse do najvišjega vrha Liezer Dolomiten Sandspitze(2772m) vmes pa še stopimo 
na štiri vrhove. Iz vrha sestopimo do koče. Skupaj hoje za tisti dan 8-10h. Drugi dan se lahko skupaj 
odpravimo proti vrhu Große Gamswiesenspitze(2488m-3 do 4h). Pod vrhom se ločimo in eni stopimo na 
manj zahtevno Madonnen Klettersteig(B), ki ima na poti tudi 16 metrski most, druga skiupina pa po 
Normalweg na vrh čeprav se tudi ne more izogniti jeklenici. Iz vrha stopimo skupaj  nazaj po normalni 
poti proti koči. Kdor pa si rad še malo preizkusil še v plezanju se po Schmittkaminu povpzpnemu na 
Roter Turm(2702m- plezanje III. stopnje). Tretji dan se lažja skupina sprehodi do Lavanteralm(2h) in si 
pogleda ob jezeru krajšo varovano pot. Močnejša skupina se odloči na mestu samem glede na 
vremenske pogoje in zmožnosti udeležencev. Spanje v sobi z izkaznico 13 eur, skupna ležišča 10 
eur. Polpenzion in spanje v sobah 38 eur, polpenzion in spanje na skupnih 35 eur.  Prijave 
sprejemam do spodaj navedenega datuma, ker le tako lahko zagotovim, da bomo dobili 
prostor v koči. Seveda v primeru slabega vremena se izlet skrajša ali odpove. Ob prijavi 
povejte, če bo kdo želel imeti zgoraj navedene usluge poleg spanja.  
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http://www.pdrustvo-ptce.si/
http://www.hribi.net/gora/lienzer_dolomitenhutte/68/1291


 
 

 STROŠKI  PREVOZA  50 EUR – pri udeležbi 15 
prijavljenjih  
 

Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza 
 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Peter Pasar 040 209 690  do  petka  1.6. 2012 

DATUM: Celje 9.5. 2012 

 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 plačano 
članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim 
kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov .      

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami! 
Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 

 
 

http://www.kals.at/websites/default.asp?MenuID=1229 – povezava na 
spletno stran Karsbaderhütte, kjer prenočujemo. Na strani so tudi opisi o 
poteh, ki jih bomo prehodili. 
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