JALOVEC - 2645 m
V NEDELJO, 19. AVGUSTA 2018, OB 4.00 URI,
vas vabimo, da se nam pridružite na pohodu na Jalovec.
Avtobus bo iz Celja odpeljal ob 04. uri, z ostalih postaj kot običajno. Pot bomo
nadaljevali do skakalnic v Planici, kjer zapustimo avtobus in se razdelimo v dve
skupini.
Prva skupina bo pristopala na Jalovec po zelo zahtevni zavarovani poti. Pot nadaljuje do
planinskega doma v Tamarju in se preko Kotovega sedla povzpne na vrh. Pri tem bomo
premagali dobrih 1500 m višinske razlike in hodili okoli pet ur in pol. Po postanku
nadaljujemo do zavetišča pod Špičko in naprej na Vršič, kjer nas bo čakal avtobus. Za sestop
bomo potrebovali okoli pet ur hoje. Udeleženci potrebujejo dobro planinsko obutev, oblačila
vremenu primerna in varovalni trojček (varovalni pas, samovarovalni komplet in čelado); v
kolikor tega nimajo, je možna izposoja od društva. Priporočamo tudi pohodne palice. Hrana in
pijača je iz nahrbtnika, v katerem naj bo tudi naglavna svetilka.
Druga skupina bo poleg ogledov skakalnic v Planici in prelaza Vršič, hodila še okoli štiri do
pet ur, za kar se bodo dogovorili na kraju samem. To skupino bo vodil VPZS Franjo
KUNEJ. Udeleženci te skupine prav tako potrebujejo primerno planinsko obutev in oblačila
vremenu primerna. Hrana in pijača je iz nahrbtnika.

Stroški prevoza okvirno znašajo okoli 23 €, ki pa se glede na število
udeležencev lahko spremenijo.
Za informacije v zvezi s pohodom in prijave so vam na razpolago VPZS
Vladko KORŽE, tel. 041 465 355, e-meil vladko.korze@gmail.com,
Franjo KUNEJ, tel.št. 031 706 509, e -meil franjokunej@gmail.com in
Slavko KLANJŠEK, tel. 031 654 760, e-meil slavko.klanjsek@gmail.com.
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih
sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi, da je seznanjen
z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano
članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in
mora dosledno upoštevati navodila vodnikov.
PRIDRUŽITE SE NAM V NAŠE ČUDOVITE JULIJCE!

