
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
Telefon:    Spletna stran:  

 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: Od petka 20.6. do nedelje 22.6. 2014 

VAL PRESCUDIN – MONTE MESSER(2230m) – 
MONTE I MURI(2049m) – CIMA MANERA(2251m) 

 
VODJA: Peter Pasar GSM: 040 209 690 

POMOČNIK:  

ODHOD: Petek ob 4 uri 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: 22.6.– v večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Kombi-avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: Različne zahtevnosti(lahke,zahtevne,zelo zahtevne,ferate) 

DOLŽINA HOJE: Petek 7-8h Sobota 10-11h Nedelja 7-8h 

VIŠINSKA RAZLIKA:  

OBVEZNA OPREMA!!!! ČELADA,SAMOVAROVALNI KOMPLET,PLEZALNI PAS 

OBVEZNI DOKUMENTI:  veljavna planinska izkaznica  
 

DRUGE ZAHTEVE:  

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in v koči 

Izpred Telekoma Lava se ob 4 uri zjutraj zapeljemo mimo Ljubljane po primorski avtocesti do Sežane in 
naprej do izvoza Portogruaro,skozi Aviano mimo Maniaga do jezera Barcis in do parkirišča v Arcoli našega 
prvega izhodišča. Pot nas popelje čez dolino Prescudin pod ostenje Monte Messer in v treh urah dosežemo 
križišče na 1250m. Od tu smo po delno zavarovani poti v naslednjih treh urah pri bivaku Val Zea(1245m). 
Od tu nas čaka samo še sestop nazaj na izhodišče(2h). Ta dan bo maksimalna višina 1520m. Iz parkirišča se 
zapeljemo mimo jezera do našega tabora agrarni turizem Pian dei Tass. Ker to ni planinska koča je spanje 
malo dražje. V soboto zjutraj se od našega tabora po poti  št. 978 odpravimo proti Monte Messer-ju. Pri 
prvem križišču se št. poti spremeni v 978a in nas mimo bivaka Groppa Pasteur(1617m) pripelje na greben. 
Od bivaka do prvega vrha v grebenu Monte Paster(2067m) smo v dveh uriah.  Od tu nas po grebenu  
pripelje zavarovana plezalna pot v eni uri na Cimo del Brutt Pass(2155m) in potem še ena ura do Monte 
Messer. Skupaj 5-6h.  Nazaj sestopimo do križišca ki pelje za bivak mi pa nadaljujemo po delno 
zavarovanem grebenu še na Monte I Muri (od križišča 1h30). Z vrha sestopimo po poti št. 972 nazaj do 
našega tabora(2h). V nedeljskem jutro se zapeljemo proti Piancavallu do Pian delle More(1193m). Od tu nas 
pot št. 925 v štirih urah pripelje do koče Semenza(2020m). Od koče nadaljujemo čez  Cimo Laste((2247m-
30min.) na Cimo Manero(1h). Iz vrha sestopimo po zavarovani plezalni poti na pot št. 924 ki nas v dveh 
urah pripelje v Piancavallo, kjer zaključimo tridnevno potepanje po Južnih Karnijski Alpah.  

  

 STROŠKI  PREVOZA  75 EUR 
 

PT 

 
 



 
Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza 

 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Peter Pasar 040 209 690   

DATUM: Celje 13.11. 2013 

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje 
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima plačano letno 

članarino PZS.  Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika ! 
 

 

 


