Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO
Po Bohinjskih gorah – Veliki Selišnik 1952 m
S PD Iskro Ljubljana in DR MOL Ljubljana
Planinski pohod posvečamo Janu Skoberne
Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 2. 6. 2019 ob 7.00 uri na avtobusnem delu parkirišča Hale Tivoli. Parkiranje za osebne
avtomobile je ob sobotah in nedeljah brezplačno.
Vodnici
Alenka Sakelšek in Valentina Bijol
Potek izleta
Veliki Selišnik je manj znana gora blizu Viševnika, ki kljub manjši višini od nekaterih sosednjih vrhov nudi
lepe razglede po okolici. Nanj se bomo vzpeli iz Rudnega polja. Vzpeli se bomo na Kačji rob in nadaljevali po
stezi, ki vodi od Viševnika na Lipanco. Pod Velikim Selišnikom jo zapustimo in se deloma po brezpotju
deloma po slabši stezici vzpnemo na vrh. Ponekod je vzpon kar precej strm.
Značaj izleta
Zahtevnost poti: lahka, višinska razlika je 610 m, okvirni čas hoje s počitki je 5 - 6 ur. Planinski pohod je
primeren za večino članov DR MOL in našega društva. V Športnem centru na Pokljuki, nam bodo, po želji,
postregli s kavo ali čajem. Hvaležni nam bodo za drobiž, kava od 1,30 € (esspreso) do 1,80 € (bela kava), čaj
1,30 €. Ob povratku bo tu zaključek našega druženja. Za popoldansko pogostitev predlagajo: jed na žlico –
ričet z mesom ali krepka ješprenjčkova juha (vegetarijanska varianta). Cena je 5 € na osebo, oz. 7,5 € če se
odločite še za sladico (polovico jabolčnega oz. skutnega zavitka). Prosim, da hrano označite pri prijavi.
Oprema
Priporočeno: primerna obutev za hojo (rezervna obutev ostane v avtobusu), rezervna oblačila (2 x majica s
kratkimi rokavi, 1 x dolg rokav), flis, anorak, kapa s šiltom, sončna očala, mala pelerina, pohodne palice, če
jih uporabljate, mala prva pomoč, energetski prigrizki in pijača.
Strošek
Prispevek bo glede na število udeležencev (50 sedežni avtobus, ogledna tura). PD Iskra ima na voljo 30
sedežev, 20 sedežev DR MOL. Glede na strošek avtobusa bom upoštevala le izredne odjave.
Prijave
Prijava na spletni strani društva najkasneje do petka, do 9.00 ure. Za DR MOL bo prijave zbrala Špela
Manfreda, sproti jih bomo objavili na spletu.
V primeru zelo slabega vremena si pridružujem spremembo poti oz. odpoved. Informacije spremljajte na
spletu.
Dodatne informacije
Alenka Sakelšek, 041 231 977.

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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