Vrtaško Sleme, 2077m

Kdaj:

V soboto 25. maja 2019 ob 6.00 uri

Kako:

S posebnim avtobusom z AP pri Mercator Centru Primskovo v Kranju

Opis poti: Kdor pogleda čudovito in divjo skupino Martuljek s severa, bo videl le ostre, skalnate
gore. V tej panorami pa se skromno skriva še nekaj vrhov na njenem skrajnem vzhodnem delu.
Travnata vrhova Vrtaško Sleme in Vrtaški Vrh sta komaj opazna pa vendar oba nagradita
pohodnika s čudovitimi razgledi.
S hojo na Vrtaško Sleme oz. Sleme bomo pričeli v Mojstrani. Pot se na začetku strmo vzpne skozi
gozd, nato pa s hojo nadaljujemo po prijetni poti mimo Vrtaške planine in ob tem uživamo v
razgledih na dolino Vrata. Zložno se vzpenjamo proti zahodu ter sčasoma pridemo na sedlo med
Slemenom in Vrtaškim vrhom. Sledimo poti, ki nas med ruševjem in po travnatem pobočju pripelje
na vrh. Kot na dlani se nam odprejo pogledi na mogočno Kukovo špico, na nasprotni strani doline
Vrat se dviga očak Triglav, Karavanke in avstrijski vršaci pa se nam nastavljajo na oni strani Save
Dolinke.
Po počitku in malici bomo sestopili po smeri vzpona v Mojstrano, kjer nas bo čakal avtobus.
Povratek v Kranj v zgodnje večernih urah.

Zahtevnost
in trajanje:

Tura z višinsko razliko 1400m; hoja tehnično ni zahtevna, potrebno pa je dovolj
kondicije, da pot brez težav zmorete. Skupaj 8 – 10 ur hoje.

Potrebna
oprema:

Primerna planinska oprema, predvsem dobri gorniški čevlji, topla oblačila, zaščita
proti vetru, dežju, zložljive palice, rezervna oblačila, osebna prva pomoč.
Hrana in zadosti pijače iz nahrbtnika.

Vodnika:

Klemen Ručigaj in Breda Pirc

Strošek
izleta:

Za člane PD Iskra Kranj:
• 20 eur pri 18 prijavah
• 22 eur pri 15 prijavah

Prijave in
informacije:

* Pisarna društva ob sredah med 17. in 18. uro ali pri vodnikih:
* Klemen Ručigaj, tel. 051 693 294, e-pošta: klemen.rucigaj@gmail.com
* Breda Pirc, tel. 051 397 040, e-pošta: bredapirc@gmail.com

Rok prijav:

Do srede 22. maja 2019

Opombe:

V primeru nepredvidenih razmer si vodniki pridržujejo pravico do spremembe
ciljev, prestavitve ali odpovedi ture.
Vljudno vabljeni!

spletna stran:

http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

elektronska pošta:

pd.iskra.kranj@gmail.com

