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Rutarski Vršič (1699m)
Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 21. 7. 2019 ob 4.45 iz Vodic, parkirišče pred stavbo občine Vodice.
Med sabo se lahko dogovorite za odhod iz Ljubljane.
Vodnik-i
Vodnica Dora Semenič, vodnik pomočnik Roman Semenič
Potek izleta
Izhodišče ture je pri starem železniškem mostu (kolesarska steza – Spodnje Rute) od koder se v okljukih po
lepo sledljivi lovski poti povzpnemo do slapov Skočnikov (zahodni) in še posebej impozanten pogled v
globino, kamor se iztekajo vzhodni Skočniki – previdno, nevarno za zdrs! Vrnemo se na prodišče zahodnih
Skočnikov. Sledi počitek in »5 minut za VGN«
Nadaljujemo po lovski poti proti Rutarskemu Vršiču. Lepo sledljiva pot skozi gozd, v določenih delih ponuja
nekaj razgibavanja čez, pod ali okrog podrtih dreves. Proti vrhu se odpre pogled proti Kukovi Špici in
okoliških vrhovih. Zadnjih 100 višinskih metrov poteka po strmih travnatih policah naložene z drobnim
gruščem. Pot se položi in na vrhu se odpre pogled proti Gozdu Martuljku in Špiku.
Lovska pot nas v okljukih vodi v krnico Za Ak in se od tu, po označeni poti, spustimo do planine Jasenje. Pri
Ingotu sledi daljši postanek za okrepčilo. Mimo spodnjega Martuljškega slapu se vrnemo v dolino in po
kolesarski stezi do izhodišča.
Značaj ture (izleta)
Tura je namenjena članom društva, po predhodni odobritvi udeležbe s strani vodnice – specifika in
zahtevnost ture.
Zahtevna kopna tura, dolžina 15km in 1000 m višinske razlike, predviden čas hoje 8 ur.
Pot je primerna za dobro uhojene planince, vajene hoje po strmih poteh/travnatih policah, ki nimajo težav z
višino oz. globino.
Oprema
Primerna planinska obutev z dobrim podplatom (!), oblačila primerna vremenu, zaščita proti soncu,
prigrizek za na pot in tekočina, pohodne palice, če jih uporabljate.
Strošek
Strošek ture (ogledna tura, prevoz vodnika, dnevnica, prispevek za društvo) bo definiran glede na število
prijav, nečlani plačajo 2 € več.
Za prevoz iz Ljubljane se dogovorite med seboj, strošek si krijete med seboj (Ljubljana-Rute = 30€ na avto)
Prijave
Prijava na spletni strani društva do petka, 19. 7. 2019 do 18.00 ure.
Dodatne informacije
Dora Semenič, 031 316 889 (med 15. in 20. uro).
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