Rožca (1.587m), Klek (1.753m)

Kdaj, kje

V soboto 2. februarja 2019 ob 7h30; s parkirišča pri Merkatorju na Primskovem

Kako

Z lastnim osebnim prevozom

Opis poti

Vožnja do Pl. pod Golico. Po travnikih in gozdnih poteh do Jeseniške pl., kjer bo
odmor. Zložno nadaljujemo do sedla Rožce (1.587 m), od koder je do Kleka
(Petelinjek, 1.753 m) še pol ure hoje. V vršnem delu se odpirajo lepi razgledi na
okoliške gore, Koroško, Gorenjsko, Julijce s Triglavom, ...
Čaka nas še povratek, vračali se bomo po isti poti. Med potjo se bomo ustavili za
analizo ture v katerem od lokalov ali slaščičarn. Povratek v Kranj v
poznopopoldanskih urah.

Zahtevnost in
trajanje

Vzpona bo do 3h, nekaj manj sestopa/smučanja, skupaj 5 ur. Če kdo ne bi želel
opraviti celotne poti, nas bo lahko počakal na Rožci ali na Jeseniški pl.
To bo lažji do srednje zahteven zimski pohod in/ali turni smuk.

Oprema

Za vse: Zimska obutev, oblačila in oprema, primerna razmeram - tudi derez(ic)e,
palice s širokimi krpljicami. Priporočljiv cepin, v primeru večje količine novega
snega pa krplje. Hrana in pijača iz nahrbtnika. Prva pomoč. Veljavna planinska
izkaznica za tekoče leto.
Za turne smučarje (dodatno): popolna turnosmučarska oprema, vključno s
kompletnim lavinskim trojčkom (žolna, sonda, lopata), "kožami"/"psi", srenači,
orodjem za popravilo opreme. Priporočljiva čelada.
V primeru nejasnosti glede opreme se posvetujte z vodnikoma.

Vodnika

Uroš Prelovšek in Breda Pirc

Strošek za
člane PD

5 € za člane PD Iskra Kranj

Prijave in
vplačila

* Informacije pri vodnikih: Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, 040 255 163,
* Breda Pirc, bredapirc@gmail.com, 051 397 040;
* vplačila v pisarni društva ob sredah med 17. in 18.uro ali na TRR društva.

Rok prijav

Do srede 30.01.2019.
Ob prijavi sporočite, ali ste kandidat za pohod ali za
turni smuk in ali ste pripravljeni peljati s svojim vozilom.

Opombe

V primeru nepredvidenih vremenskih ali snežnih/'talnih' razmer si vodniki
pridržujejo pravico do spremembe ciljev ali odpovedi ture.

(Vožnjo bomo poračunali posebej med seboj.)

Vabljeni člani PD in PZS - zimski pohodniki in turni smučarji !
spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

