Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO
za izlet na Sv. Lovrenc, Polh. Dol. (824 m)
Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 28. 3. 2021 ob 9.00 uri pod Halo Tivoli, parkiranje je brezplačno. Prevoz bo organiziran z
osebnimi vozili. Po štirje v avtu obvezno z obraznimi maskami. Voznike prosim, da se vpišejo pri prijavi.
Vodnika
Dušan Debevec, Marjan Klančar
Potek izleta
Z osebnimi avtomobili se pripeljemo do vasi Praproče, od koder je naše izhodišče za pohod. Vračalo se
bomo po drugi poti na izhodišče.
Značaj izleta
Zahtevnost poti: lahka označena pot. Višinska razlika je cca 300 m, okvirni skupni čas hoje s počitki bo
okoli 3 – 3,5 ure.
Oprema
Primerna obutev, rezervna oblačila, nekaj pijače in hrane za seboj, pohodne palice, če jih uporabljate. Glede
na situacijo s korona virusom bomo spoštovali predpise PZS in NIZJ.
Strošek
Prispevek za vožnjo vozniku, ter cca 2 € za delovanje društva, nečlani 2 € več.
Prijave
Prijava na spletni strani društva najkasneje do petka, do 18.00 ure. 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 obvezno upoštevati tudi priporočene medsebojne razdalje. Pri
več prijavljenih bo selekcija oz. bodo na čakanju za tisti, ki se bodo pozneje prijavili.
V primeru zelo slabega vremena si pridružujem spremembo poti oz. odpoved. Informacije spremljajte na
spletu.
Dodatne informacije
Dušan debevec, 031 228 633.

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/

DODATNE INFORMACIJE

Pomembnejše omejitve pri izvajanju planinskih in plezalnih aktivnosti:
 Dovoljeno

je zbiranje do 10 oseb. To pomeni, da so pohodniki oz. planinci na
prostem v mehurčkih do 10 oseb hkrati. V to število je vključen tudi vodnik. Med
posamezniki v mehurčku mora biti zagotovljena zadostna razdalja vsaj 2 metra. V
primeru, da te razdalje ne morete upoštevati, je obvezna nošnja mask.
Med posameznimi mehurčki je priporočljiva časovna zakasnitev starta in
zaključka pohoda. Prav tako na postankih na prostem ne sme prihajati do
srečanja mehurčkov, saj so druženja omejena na do 10 oseb.

 Dovoljena

so strokovna usposabljanja in izobraževanja do 10 oseb. V to
število so vključeni tudi vodniki, mentorji, predavatelji. Med posamezniki v
mehurčku mora biti zagotovljena zadostna razdalja vsaj 2 metra. V primeru, da te
razdalje ne morete upoštevati, je obvezna nošnja mask. V primeru višjega števila
udeležencev usposabljanja, mora organizator zagotoviti delo v posameznih
ločenih mehurčkih. Strokovna usposabljanja se lahko izvajajo tudi v planinskih
kočah oz. ostalih najemnih prostorih, a mora biti v tem primeru viden in izkazan
poslovni najem objekta.
Še vedno spodbujamo izvajanje teoretičnih delov usposabljanj preko spletnih
učilnic oz. spletnih platform (kot npr. Zoom).

 Vsi

strokovni kadri (vodniki, mentorji, predavatelji, trenerji, itd.) morajo
opraviti test na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (test HAG) ali
z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR). Rezultat testa mora biti
negativen. Test velja do 7 dni. Testiranje na virus ni obvezno za posameznike, ki:
- Imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od
prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj
sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni.
- Imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od
21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev.

 Organizacija

avtobusnega prevoza v primeru plačila s strani društva je
možna. Potrebno je upoštevati pravilo praznih sedežev ob vozniku (sovoznikov
sedež) in za voznikom. Obvezna je nošnja maske tekom celotne vožnje ter
uporaba razkužil za roke ob vstopu na avtobus.

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/

