
OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter 
izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu, ima plačano letno 
članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet v tujino. Udeleženec je dolžan 
spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost. 

Stran 1 od 2 

PD Slivnica pri Celju vabi na 

Veliki Nabojs 

(2313) 
v soboto, 31.8.2019 

 
 

 
ODHOD: ob 4.00 iz AP Gorica pri Slivnici 
 

PREVOZ: kombi ali osebna vozila 
 

PRISPEVEK ZA PREVOZ:  22 €  (glede na način prevoza bo lahko 
prispevek tudi nekoliko manjši) 
 
Na pot*: Ena naših najstarejših in najpomembnejših topniških 
opazovalnic je bila vršna skala Velikega Nabojsa. Bila je stalno 
zasedena. Opazovalci so spali preprosto v neki malo niže ležeči 
skalni votlini. Ponovno smo bili tam gori in smo lahko od tam 
opazovali igro velikih topniških bojev med dolino Dunjo in našimi 
položaji na Prašniku in Višarjah. Težke granate so ubirale svojo pot 
čez Zajezero in Za pragom … 
(*dr. Julius Kugy: Vojne podobe iz Julijskih Alp) 
 

POTEK: Po jutranji vožnji mimo Rateč, Trbiža in skozi Ovčjo vas 
odmerimo korak po dolini Zajezera in sledimo poti 616. Le ta nas 
sprva zložneje vodi do spodnje postaje žičnice (1h). Od tu dalje 
zagrizemo  v hrib do koče Pellerini (1h). Po  jutranji kavici (z 
razgledom) sledimo poti pod ostenjem Viša (sprva ob hudourniku, 
nato  po melišču proti sedlu Nabojs). Nekaj metrov pod sedlom nas 
ostanki stare kaverne in oznake usmerijo proti v hrib vklesanim 
stopnicam. Od tu dalje se pot dviguje  v serpentinah  proti vrhu in 
poskrbi za popestritev s krajšo ferato tik pod vrhom (2,5h).    
 

 
 



OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter 
izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu, ima plačano letno 
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Stran 2 od 2 

ČAS HOJE: 8-9 ur 
 

HRANA IN PIJAČA: vsaj 2 l vode, hrana iz nahrbtnika 
 

ZAHTEVNOST POTI: Pot od izstopa iz melišča zahteva trden korak. 
Večje izpostavljenosti do kaverne, ki jo omenja Kugy, ni. Posladek, ki 
nas čaka čisto pod vrhom (izpostavljenost) pa zahteva obvezno uporabo 
samovarovalnega sestava. Če komu ni do adrenalina ob zaključku, nas 
lahko počaka pri ostankih kaverne ter uživa v svojevrstnem razgledu 
pod ostenjem Viša proti vzhodnim Julijcem. 
 

 
OBVEZNA OPREMA:  primerna obleka za visokogorje, visoki planinski 
čevlji, pohodne palice (če jih uporabljate)… 
Poleg osnovne gorniške opreme obvezno potrebujete še zaščitno 
opremo: zaščitno čelado, plezalni pas, samovarovalni komplet,  
(sposoditi si jo je mogoče na društvu – navedite ob prijavi), rokavice 
za ferate,  topla in rezervna oblačila, dovolj pijače, krema za 
sončenje ...   
 
!!! Obvezno!!!:  
Zavarovanje za tujino, osebna izkaznica ali potni list 
 
ROK PRIJAVE: torek, 27. 8. 2018 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

• Boštjan Rosenstein 041 613-384   

• pdslivnicapricelju@gmail.com 


