Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Na dvodnevni izlet do Koče na Prehodavcih
Čas in kraj odhoda
Odhod bo v petek, 20. 7. 2018 ob 5.30 s parkirišča pri Ljudskem domu v Šentvidu pri Ljubljani. Prevoz bo
organiziran z osebnimi avtomobili.
Vodniki
Marjan Klančar, Jan Skoberne, markacije bo iskal Jože Filipčič
Potek izleta
Parkirali bomo v Senožeti v Srednji vasi pri Bohinju. Z lokalnim avtobusom z odhodom ob 7.00 se bomo
odpeljali do križišča za Vogar. Od tu gremo peš do koče pri Planini Jezero, Planine Dedno polje, Planine
Ovčarije do prelaza Štapce. Tu zavijemo desno proti M. Tičarici in se povzpnemo na vrh. Nadaljujemo proti
Kopici in Zelnarici. Po osvojenem vrhu se spustimo proti Vratom in prvi dan zaključimo v koči na Prehodavcih,
kjer bomo prespali. Drugi dan gremo po dolini 7-jezer do koče, od tu se dvignemo na preval Štapce in
nadaljujemo po poti pristopa do planine Blato, kjer nas bo čakal avtobus.

Značaj ture (izleta)
Tura bo dvodnevna. Pot je markirana, nezahtevna in primerna za vse naše planinke in planince. Prvi dan bo
hoje hoje cca 7,5 ur z razdaljo 14 km in skupno vsega vzpona bo približno 1500m in spusta 600m . Drugi dan
bo hoje 5,5 ur in vzpona skupaj 300m in spusta približno 1250m s skupno razdaljo 12,5 km. Prenočevali
bomo v koči na Prehodavcih.
Oprema
Primerna planinska obutev, oblačila glede na napoved vremena. Vedno je priporočljivo imeti pelerino in
kremo za sončenje, zaščitno pokrivalo, mala prva pomoč (in zdravila, če jih uživate) pribor za osebno
higieno, pohodne palice če jih uporabljate, obvezno zadostno količino pijače, hrane in energetskih
prigrizkov. Jedačo in pijačo si lahko nabavite tudi pri koči na Planini Jezero in na Planini Dedno polje, večerja
in zajtrk bosta v koči na Prehodavcih. Ne pozabite na osebno, zdravstveno in planinsko izkaznico!

Strošek
Skupni strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev (po 4 v avtu 10€). Prenočišče za člane PZS
je v koči 15€ in posteljnina 2,5€. Parkirnina na parkirišču v Senožeti pri Srednji vasi je 2 €/ avto na dan. Za
prenočevanje se obračuna dodatno tudi turistična taksa 1,25€ na osebo.

Prijave
Prijava na spletni strani društva, najkasneje do torka 17.7. do 12.00 ure zaradi rezervacije prenočišča.
Maksimalno število udeležencev je 16.
Dodatne informacije
Marjan Klančar, 041 990 371.

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/
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