Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO
Jerebikovec, 1593 m
Čas in kraj odhoda
Odhod v torek, 25. 6. 2019 ob 6.45 izpred Hale Tivoli. Prevoz z osebnimi vozili do izhodišča v dolini Radovne.
Vodnik
Alenka Sakelšek
Potek izleta
S parkirišča prečimo cesto in pri planinski tabli, ki označuje dve uri in pol hoje na Jerebikovec, začnemo pot.
Po kolovozu in gozdni stezi se strmo vzpenjamo do klopce, ki nam nudi zaslužen počitek z razgledom na
Kepo. S hojo nadaljujemo po grebenu, zopet se zmerno vzpenjamo. Kaj kmalu pridemo do druge klopce, ki
se nahaja pri spomeniku padlim na planini Mežakla. Od tu gre pot v desno in preči obrobje opuščene
planine, le nekoliko naprej pridemo do ceste pri Tilčevem rovtu. Nekaj ravne poti do smerokaza, od koder je
še 30 min vzpona po gozdnem grebenu. Malo pod vrhom se gozd razredči in naš cilj je tu! Bivaka na vrhu ni
več, je pa žig in vpisna knjiga.
Časovnica: izhodišče - klopca 45 minut, klopca - spomenik 45 minut, spomenik - Jerebikovec 45 minut.

Značaj izleta
Pot je označena kot lahka, višinska razlika je 873 m, okvirni čas skupne hoje s počitki je 5 ur. Sama pot je v
senci dreves, strma, vendar bomo takoj pozabili na vse tegobe, ko se nam bo z balkona Julijcev odprl pogled
na naše najlepše doline Vrata, Kot in Krmo. Hodili bomo s »himalajskim tempom« !
Oprema
Primerna obutev in oblačila, pohodne palice, če jih uporabljate, kapa, energetski prigrizki in pijača. Po
povratku se bomo ustavili v eni najstarejših gostiln pr Psnak. Od tu so nekdaj s konji oskrbovali triglavske
koče. Ogledali si bomo čebelnjak s 17 panji in nekoliko nenavadno poslikanimi končnicami.
Strošek
Pr`Psnak dobimo joto z mesom in kruh za 6 €. Prosim, da pri prijavi napišete ali želite jesti ali ne. Tudi za
vegetarijance bo poskrbljeno. Strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev (cca 10 €), nečlani
društva PD Iskra plačajo 2 € več.
Prijave
Prijava na spletni strani društva najkasneje do ponedeljka, do 9. ure.
Dodatne informacije
Alenka Sakelšek, 041 231 977.

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