Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

za izlet na Javornik nad Idrijo (1241m.n.v)
Zbor
V nedeljo, 21. 3. 2021 se ob 8 uri dobimo pod Halo Tivoli. Prevoz bo z osebnimi avtomobili. Za prevoz se
bomo dogovorili med vozniki. V avtu so lahko 3 potniki in šofer, vsi pa obvezno z obrazno masko.
Vodnik
Vodnika Marjan Klančar in Dušan Debevec
Potek izleta
Do izhodišča se bomo peljali mimo Logatca, Kalc, Hotedrščice, Godoviča do Črnega vrha. Parkirali bomo v
središču Črnega vrha na enem od parkirišč. Iz centra Črnega vrha nadaljujemo po glavni cesti proti Colu, a le
do konca 1.serpentine. kjer nas usmeri levo na peš pot v smeri Javornika. Pot nas vodi proti zaselku Šajsna
Ravan. Nekoliko pred zaselkom nas markacije usmerijo desno na širok kolovoz. Nadaljujemo naravnost v
smeri Javornika (ostro desno Čelkov vrh) po poti, ki gre mimo hiš in se nato vzpne čez travnato pobočja.
Naprej se vzpenjamo skozi gozd, nato pa pot preči večjo, deloma razgledno jaso in se nadaljuje z nekaj
krajšimi vzponi in spusti. Na razpotju, nadaljujemo levo navzgor v smeri Javornika (naravnost Pirnatova
koča) po vse bolj strmi poti. Tej poti, ki v zadnjem delu poteka skozi gozd sledimo do vrha Javornika na
katerem stoji razgledni stolp.Z vrha se lahko v 5 minutah spustimo do planinskega doma. Vrnili se bomo po
drugi poti mimo naselja Zg. Lome in v približno 1,5 uri prispeli na naše izhodišče.

Značaj ture (izleta)
Lahka označena večinoma gozdna pot . Same hoje bo do 4 do 4,5 ur. Skupno bo približno 650 m vzponov in
približno 10 km poti. Prevzem hrane in pijače v Pirnatovi koči bo ob lepem vremenu zaenkrat
mogoč le skozi okno med 9h in 16h.
Oprema
Običajna planinska obutev, pohodne palice in oblačila za ta letni čas. Zadostna količina pijače in nekaj hrane.
Imejte s seboj tudi derezice.
Stroški
Skupni strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev.
Prijavite se lahko na spletno prijavnico ali na telefon 041 990 371. Zaradi priporočil NIJZ in smernic PZS se
lahko društvenega planinskega izleta udeleži maximalno le dve ločeni skupini 10 pohodnic oz.
pohodnikov. Pri postankih je potrebno upoštevati tudi priporočene medsebojne razdalje. Pri več
prijavljenih bo selekcija oz. bodo na čakanju za tisti, ki se bodo pozneje prijavili.
Dodatne informacije
Marjan Klančar (041 990 371).

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