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Ob 4,30 se bomo zbrali na ŽP Ptuj, ob 5.00 na parkirišču pred Mercator centrom na Tržaški 

cesti 14, v Mariboru. Sledi vožnja v smeri Celja,Žalca, Ljubljane proti Kranjski gori, čez 

Trbiž v Žabnice, kjer  zapustimo avtobus in se z gondolo zapeljemo na Sv. Višarje (Monte 

Santo di Lussari). 

 

Sv. Višarje je znamenita prastara romarska gora,ki leži na stiku treh dežel, Italije, Slovenije in 

Avstrije. Izročilo pripoveduje,da je leta 1360 pastir iskal svoje izgubljene ovce. Našel jih je,da 

vse klečijo pred grmom rušja, v katerem je stal lesen kip Matere božje z Jezuščkom. Kip je 

odnesel v dolino k župniku ,vendar je bil naslednji dan spet na Višarjih, dogodek se je ponovil 

tudi tretji dan .Zato je oglejski patriarh ukazal na tem mestu postaviti kapelo, od katere pa 

danes ni ostalo nič. Sedanja cerkev, z lesenimi skodlami krita, pa stoji nad skupino slikovitih 

starih hiš. Več stoletij so romarji hodili na goro peš, tudi za Slovence je to ena najbolj 

priljubljenih božjih poti. 

 

Od zgornje postaje žičnice bomo krenili proti romarski cerkvi, mimo trgovinic in se po stari 

vojaški cesti malo spustili do sedla, kjer stoji majhna kapelica in je začetek poti na Kamniti 

lovec (Cima del Cicciatore),ki je le dobro uro blagega vzpona oddaljen od Višarij. Pot vodi po 

travnatem grebenu med redkimi macesni in grmi rododendrona. Kmalu zagledamo široki 

skalni greben Kamnitega lovca,katerega dvojni vrh spominja na hrbet dvogrbe kamele. Čez 

melišče v številnih zavojih prispemo k vršnemu skalovju. Povzpeli se bomo na desni vrh, (po 

želji na oba) čeprav je nekoliko nižji, je z njega lepši razgled na Karnijske Alpe, Visoke Ture 

vse do Velikega Kleka, Dobrač, Mangatr, Jalovec…. Na vrhu je železen križ in zvonček želja. 

Po krajšem postanku sledi vrnitev na Višarje po isti poti,daljši postanek za  ogled cerkvice, 

nakup spominkov, malico…, nato še vožnja z gondolo navzdol ,kjer nas čaka avtobus. 

 

Sledi vožnja proti domu s postankom za ogled Zelencev. Zelenci so poznani kot talni izviri 

Save Dolinke. Večina vode priteče podzemno iz Tamarja,kjer izvira kot prvi izvir Nadiža. 

Jezerce ima izrazito zeleno barvo, zato tudi ime, leži v močvirju, ki je ostanek nekdanjega 

večjega jezera nastalega po ledeni dobi. Posebnost je, da pozimi nikoli ne zamrzne in je 

njegova temperatura skozi vse leto od 5-8 stopinj C. Leta 1992  so bili Zelenci razglašeni za 

naravni rezervat. Površina je 14 ha,največja globina pa 3m, Sava je naša najdaljša reka -219 

km. 

 

Po ogledu Zelencev  vožnja proti domu, kamor bomo prispeli med 21 in 22 uro. 

 

PRISPEVEK PO UDELEŽENCU:  33,00 evrov (vključena povratna vozovnica za gondolo) 



Kaj potrebujemo za pohod? 

Malico in pijačo iz nahrbtnika, možno pa je  kupiti  tudi na Višarjih. Priporočamo primerno 

topla oblačila, vetrovko ter rezervno oblačilo,planinsko obutev, pohodne palice, kapo ter 

rokavice, zaščitno kremo pred soncem. S seboj pa naj bo vedno tudi planinska izkaznica s 

plačano članarino za tekoče leto, zdravstvena izkaznica in osebni dokument. 

 

 

ODHOD: ob 4.30  iz Ptuja – železniška postaja 

                ob 5,00 uri iz Maribora – Mercator center, Tržaška 14 

                ob 5,45 uri Celje (po dogovoru) 

                ob cca 6,00  uri Žalec (AP Žalec) 

                ob cca 6,45  uri Ljubljana (po dogovoru) 

Hoja: predvidoma  4 ur      

Težavnost: lahka pot 

Višinska razlika poti: 305 m 

Povratek: v večernih urah  (21 ure – 22 ure) 

Vodniki: Jadranka Furjan, Branko Dokl, Izidor Furjan, Franja Ferk  

Prijave zbira:   Jadranka Furjan, tel.:  041 257 157 ali na e-mail: jadranka.furjan@gmail.com 

 

 

 

 

                                                  ČVRSTE ROKE, 

                                                  DOBRE NOGE, 

                                                  ČISTA GLAVA 

                                                  DOSPO NA VRH TRIGLAVA 

                                       (zapisal starosta slovenskih planincev France Kadilnik leta 1866) 
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