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Križ (2410 m)
Čas in kraj odhoda
Sobota, 22. 9. 2018 ob 5.30 uri pod Halo Tivoli.
Vodnik
Dušan Debevec
Potek izleta
Z osebnimi avtomobili se bomo odpeljali velikega parkirišča Aljaževega doma v Vratih. S parkirišča
nadaljujemo po makadamski cesti, ki nas po 3 minutah hoje pripelje do razpotja pri Aljaževem domu.
Nadaljujemo desno v smeri Škrlatice in Dolkove špice po poti, ki nas čez travnik povede v gozd. Naprej se
vzpenjamo po sprva zložnem kolovozu, ki se višje spremeni v nekoliko bolj strmo peš pot. Že kmalu pa nas
pot pripelje do struge hudournika, ob katerem se vzpenja le kratek čas, nato pa zavije desno in se strmo
vzpne skozi gozd. Pot se nato obrača proti levi, kjer preči kratko plazovito pobočje, nato pa postopoma
preide na pobočja pod Stenarjem. Naprej se vzpenjamo po omenjenih pobočjih, ki so rahlo porasla z rušjem
in posameznimi macesni. Višje nas pot pripelje na manjše razpotje, kjer nadaljujemo desno v smeri Škrlatice
(levo Stenar po neoznačeni poti preko Stenarskih vratc. Pot naprej se vzpenja le še kratek čas, nato pa se
pot položi in nas pripelje do večjega razpotja, kjer nadaljujemo levo v smeri Pogačnikovega doma in bivaka
na Rušju (desno Škrlatica). Markirana pot bivak obide po desni strani in se za njim za krajši čas strmo vzpne.
Naprej strmina popusti, pot pa nas vodi po kraškem svetu, ki je polno brezen, razpok in jam. Lepa
visokogorska pot, ki nam nudi lepe razglede predvsem na okoliške vrhove, pa nas višje pripelje na naslednje
razpotje. Nadaljujemo levo v smeri Pogačnikovega doma (desno Dolkova špica in Škrlatica čez Rdečo
škrbino) po poti, ki nas višje pripelje na rob Kriške stene. Nadaljujemo levo v smeri Križa (desno Krnica) in
pot ki preide na širok greben, nas hitro pripelje na Bovška vratica, s katerih se nam odpre pogled na Kriške
pode, kjer lahko vidimo najvišje ležeče slovensko jezero. Nadaljujemo levo proti vrhu Križa (naravnost
Pogačnikov dom), do katerega imamo le še 10 minut hoje. Pot naprej se najprej zložno vzpenja po vse ožjem
grebenu, nato pa se s pomočjo jeklenice strmo vzpne čez rahlo izpostavljeno skalno ploščo, za katero
pridemo do zanimivega prehoda skozi naravni žleb. Z nekaj spretnosti, se skozi ozek žleb povzpnemo na
razgleden Križ. Povratek bo čez Stenarska vratca, Dovška vratca in skozi Sovatno na izhodišče.
Vrata - bivak na Rušju 3:00, bivak na Rušju - Križ 1:30.
Značaj ture (izleta)
Delno zahtevna označena pot. Skupne hoje bo 7 do 8 ur in 1395 m višinske razlike.
Oprema
Planinski pohodni čevlji, pohodne palice, če jih uporabljate, hrana in tekočina (2 litra) v nahrbtniku (med
pohodom ni nobene koče) .
Strošek
Skupen strošek bo definiran glede na število prijav, nečlani društva dodatno 2€.
Prijave
Na spletni strani PD Iskra Ljubljana , do petka, do 18. ure.
Dodatne informacije
Dušan Debevec 031 228 633

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
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