Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Pot stoletnice
Čas in kraj odhoda
Nedelja, 29. 7. 2018, ob 5.30 s parkirišča pri trgovini Kompas shop v Ratečah. Udeleženci se med sabo
dogovorite za prevoz z osebnimi avtomobili. Vozniki ob prijavi dopišite, v kolikor lahko vozite in od kje (Slatna,
Ljubljana) ter telefonsko številko za kontakt.
Vodnik-i
Vodnica Dora Uršič, vodnika pomočnika Roman Semenič, Jan Skoberne
Potek izleta
Zapeljemo se preko mejnega prehoda v Italijo mimo Rabeljskega jezera do izhodišča poti, vozniki bodo vozila
prepeljali na točko povratka. Sprva se skozi gozd in ob strugi potoka vzpnemo do koče Brunner (ni odprta, ni
oskrbovana), nadaljujemo do bivaka Gorizzia in se vzpnemo v šrkbino Alta di Rio Bianco, nadaljevanje poti je
zelo zahtevna zavarovana pot, ki poteka po grebenu in pobočjih ter se spustimo skozi predor (obvezna
naglavna svetilka), do Krniške škrbine in spust do koče Corsi. V dolino se spustimo po krožni poti mimo Viške
planine do Cave del Mole, kjer bomo zjutraj pustili nekaj avtomobilov.
Značaj ture (izleta)
Zelo zahtevna, kopna tura. Predviden čas hoje, brez postankov je 6-7 ur. Predviden povratek v dolino med 15.
in 16. uro.
Oprema
Ustrezna varovalna oprema: čelada, pas, SVK, primerna planinska obutev (visoki čevlji z dobro narebranim
podplatom), oblačila primerna vremenu, čelna svetilka, vetrovka, malica in pijača za na pot, edina oskrbovana
koča je koča Corsi na zadnji tretjini poti, osebni dokument za prestop meje.
Strošek
Strošek bo oblikovan glede na število prijav. Strošek prevoza na vozilo je 11€ iz Rateč (iz Ljubljane 46€ na
avto), prispevek za društvo je 1€, za nečlane 2€ več.
Strošek prevoza vodnika in vodnika pomočnika ter dnevnice za vodnika in vodnika pomočnika se razdeli
med vse udeležence.
Prijave/odjave
Prijava na spletni strani društva, najkasneje do petka, 27. 7. 2018 do 15.00 ure.
OBVEZNO IN POMEMBNO: plačana članarina in zavarovanje pri PZS + zdravstveno zavarovanje za tujino,
prednost pri prijavi imajo člani društva PD Iskra LJ, število prijav je odvisno od števila vodnikov in vodnikov
pomočnikov, v kolikor bodo prijave presegle kvoto udeležencev se bodo prijave predčasno zaključile,
ustrezna varovalna oprema, vodnik si v skladu s Pravilnikom pridržuje pravico in zavrne udeležbo na turi
udeležencu, ki ima neprimerno opremo ali ne pozna njegove psihofizične kondicije.
Predčasen zaključek prijav bo objavljen v prijavnici na spletni strani društva, prav tako bo v primeru slabega
vremena izlet odpovedan in bo objavljeno na spletni strani društva po izteku rednega roka za prijave.
Spremljajte spletno stran!
Dodatne informacije
Dora Uršič (031 316 889) od 17h do 20h ali po elektronski pošti urdora@gmail.com

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/

DODATNE INFORMACIJE

Udeleženci imajo možnost iz sobote na nedeljo prenočiti v Zavetišču Slatna v Ratečah, kjer bo v
prihajajočem tednu potekal tudi planinski tabor društva. Zainteresiranim udeležencem omogočamo, da
pridejo na Slatno ob 20. uri zvečer, nočitev (lastna posteljnina oz. spalna vreča) in zajtrk pred odhodom za
7€ (zajtrk, kava in čaj za na pot). Nočitev ob prijavi tudi najavite!

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/

