
            
   

V NEDELJO, 29. OKTOBRA 2017, OB 7.00 URI NA GLAZIJI 

 
PD ZZV Celje  vabi vse člane društva in ostale ljubitelje gora na lažji pohod, a zato nič manj 

zanimiv -  na Lisco. 

Avtobus bo iz Celja odpeljal ob 07. uri in z ostalih postaj do Celja kot običajno. Iz Celja 

avtobus odpelje še do Žalca, od koder se vračamo skozi Celje, nadaljujemo skozi Laško, 

Rimske toplice, Zidani most do kraja Breg, kjer bo izhodišče za prvo skupino. Druga skupina 

nadaljuje z vožnjo do Cerja. 

 

Prva skupina bo pristopala na Lisco po lahki označeni poti iz kraja Breg. Pot ni zahtevna in 

jo bo brez večjih težav možno prehoditi in s tem premagati okoli 730 m višinske razlike, v 

dobrih dveh urah in pol. Udeleženci potrebujejo primerno obutev in oblačila letnemu času 

primerno. Priporočamo pohodne palice, hrana in pijača je iz nahrbtnika. Hrano bo možno 

dobiti tudi v koči na vrhu. 

Druga skupina bo na Lisco pristopala iz kraja Cerje po ferati. Ferata je zelo zanimiva, 

razgibana, razdeljena na pet raztežajev, katerih povprečna zahtevnost je B/C, zadnji raztežaj je 

nekoliko zahtevnejši a ne prezahteven. V ferati se lahko preizkusijo tudi tisti, ki si to želijo, a 

imajo določen strah pred feratami. Ob njej vseskozi poteka pot in jo je možno pred vsakim 

raztežajem zapustiti, v kolikor posameznik ali vodnik oceni, da poti po ferati ne more več 

nadaljevati.  Za udeležence te skupine je obvezen varovalni trojček (čelada, varovalni pas in 

samovarovalni komplet) – možnost izposoje na društvu. Seveda tudi primerna obutev in 

oblačila letnemu času primerno. Udeleženci bodo za pristop na vrh morali premagati okoli 

300 višinskih metrov, za kar bodo potrebovali dobro uro hoje (odvisno od števila 

udeležencev). Hrana in pijača kot za prvo skupino. 

 

Z vrha, kjer je razgledna ploščad pa se bo vsem odprl lep pogled na bližnje hribovje, v ozadju 

pa Julijske Alpe, Kamniško Savinjske Alpe, Karavanke. 

 

Na avtobusu boste poravnali strošek pohoda 10 €. 

Pohod bosta vodila VPZS,  

Vladko KORŽE, tel. 041 465 355,  e-naslov:vladko.korze@gmail.com 

in Slavko KLANJŠEK, tel. 031 654 760, e-naslov: 

slavko.klanjsek@gmail.com, ki sta vam na razpolago za dodatne informacije in 

prijave. 

 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih sprememb ali 

odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo 

pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano članarino PZS za tekoče leto. 

Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila 

vodnikov. 

 

TOKRAT BOMO HODILI NEKOLIKO MANJ IN BOMO IMELI VEČ ČASA ZA 

DRUŽENJE – PRIDRUŽITE SE NAM, SKUPAJ NAM BO LEPŠE! 
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