PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SODELOVANJU S
PLANINSKIM DRUŠTVOM
ZABUKOVICA, LIBOJE IN ŽALEC
VABI VSE LJUBITELJE GORA NA

VISOKI KANIN (2587m) in
PRESTRELJENIK (2.499 m),
v soboto, 10. 8. 2019 ob 04.00 uri
Zberemo se na parkirišču trgovine Mercator v Šempetru, od koder se z izrednim avtobusom
odpeljemo proti Bovcu, do spodnje postaje kabinske žičnice. Z kabinsko žičnico se odpeljemo
do D postaje na kaninskih podih, od koder bo izhodišče tur za vse udeležence oz. skupine.
Razdelili se bomo v dve ali tri skupine. Prva skupina, v kolikor bo kdo imel interes sprehoda
po kaninskih podih se bo lahko podala do Doma Petra Skalarja in nazaj do D postaje. Pot ni
zahtevna in za pot sta potrebni dve uri hoje.
Druga skupina se bo podala od D postaje kabinske žičnice naravnost po poti , ki nas bo po
krajšem vzponu pripeljala na neizrazito sedlo pod Hudim Vršičem (2474m). Sledi prečenje
pobočij po južni strani, nato pa nas bo pot po krajšem strmejšem skoku pripeljala na greben,
kjer se nam odpre prvič tudi pogled proti Montaževi skupini. Čakalo nas bo prečenje po
rahlo izpostavljenem grebenu vse do Kaninske škrbine, od katere je le še krajši vzpon po
razgibanem grebenu do vrha. Vračamo se po isti poti in na željo udeležencev bomo naredili
krajši ovinek do Doma Petra Skalarja na Kaninu.
Pot je ZELO ZAHTEVNA. Hodili bomo slabih 5 ur. Za turo se, poleg kondicije in primerne
obleke ter obutve, priporoča čelada in rokavice.
Tretja skupina se bo podala od D postaje po melišču v smeri Prestreljenika oz. njegovega
okna. Na koncu melišča nas bodo pričakale prve jeklenice in nam pomagale poti proti oknu v
Prestreljeniku. Od okna nas bo jeklenica vodila po široki polici pod južno steno. Pot je zelo
dobro varovana in ji zaradi tega pravijo tudi "družinska ferata" vendar je ni za
podcenjevati, saj lahko imajo vrtoglavi in ne vajeni višine kar precej težav, na mestih kjer se
pot vertikalno spusti v globino, vendar zgledno nadelana s stopami in skobami do dna. Prav
tako v zadnjem delu preči malo bolj zračno steno in gre okoli izpostavljene skale kar pa vse
skupaj naredi še zanimivejše. Pri izstopu iz Ferate nas čaka le še krajši vzpon po melišču.

Vračali se bomo krožno po poti normalnega pristopa. Tudi tu se nato lahko na željo
udeležencev podamo do Doma Petra Skalarja.
Udeleženci morajo biti dobro kondicijsko pripravljeni. Poleg dobrih planinskih čevljev in
primernih oblačil rabijo še obvezno varovalni trojček (čelado, varnostni pas in samovarovalni
komplet in priporočljivo rokavice). Za pot bomo potrebovali slabe 4 ure.
Hrana in pijača iz nahrbtnika, ob povratku možnost hrane in pijače v lokalu D postaje
kabinske žičnice. Ne pozabite dnevnike Slovenske planinske poti, saj je Kanin del le- te.
Za lažjo odločitev si lahko poti ogledate na spletni strani Hribi.net, Kanin in Prestreljenik,
kjer so opisane in s slikami prikazane vse poti. Odločitev bo lažja.

Prijave zbiramo do 8.8.2019 oz. do zasedbe avtobusa na telefon 5701 944 ali
031 501 244.

PRIDRUŽITE SE NAM!

