
 

Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica vabi na 
 

planinski izlet v soboto 18. 6. 2022 
  

 Nacionalni park Severni Velebit 
(Premužićeva staza) 

Zavižan – Gromovača – Rossijeva koliba – Zavižan 
 
Zbor: 18. 6. 2022 ob 5.30 na parkirišču za Domom na Vidmu v Ilirski Bistrici 
 
Zahtevnost: lahka označena pot 
 
Čas hoje: 6 ur 
 
Opis:  
Odhod iz Ilirske Bistrice ob 5.30 v smeri mejnega prehoda Jelšane (ne pozabite na dokumente za 
prehod meje). Na počivališču Vrata Jadrana se nam pridruži vodnica Mirjana. Nadaljujemo proti Senju 
do Svetog Jurja, kjer bo kratka pavza za jutranjo kavo. Sledi vožnja do Zavižana. Vstop v nacionalni 
park stane 35kn na osebo. Od Zavižana krenemo po Premužić stazi, po kateri brez velike višinske 
razlike pridemo do osrčja Rožanskih kukova in najlepšega dela Severnega Velebita. Sledi krajši vzpon 
na vrh Gromovača 1675 m, s katerega je prekrasen pogled na morje in otoke. Pot nadaljujemo do 
Rossijeve kolibe, kjer bomo imeli krajšo pavzo. Vračamo se po isti poti proti Zavižanu z možnostjo 
vzpona na vrh Veliki Zavižan 1676 m (odvisno od želja udeležencev). Po povratku na Zavižan se 
ustavimo v tamkajšnjem planinskem domu. Kdor želi, si lahko tam privošči okrepčilo iz gostisnke 
ponudbe. Povratek proti Ilirski Bistrici je predviden v pozno popoldanskih urah.  
 
 
Prevoz: osebni avtomobili (Kdor je pripravljen peljati, naj to navede pri prijavi. Voznik dobi povrnjene 
stroške prevoza.) 
 
Povratek: v večernih urah 
 
Cena: 10€ + stroški prevoza, ki se jih povrne direktno vozniku + 35 HKN za vstop v nacionalni park 
 
Oprema: osnovna planinska prema, zaštita pred soncem, zadostna količina tekočine (vsaj 2 lit), 
malica, planinska izkaznica in dnevnik, dokumenti za prehod meje 
 
Vodnika: Brumnjak Mirjana in Andrej Barovič  
 
Opomba: Vsi udeleženci so na izletu na lastno odgovornost. Planinsko društvo ima pravico potek 
izleta spremeniti ali ga odpovedati.  
 
Prijave: Prijave zbiramo po e-pošti na naslov: andrej.barovic@gmail.com ali v prostorih društva v 
času uradnih ur (torki med 17.00 in 19.00) do 14. 6. 2022. 
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