Bivak pod Skuto (2045m) in bivak pod Grintovcem (2104m)

Kdaj, kje

V soboto, 26. septembra 2020, ob 5h00 izpred Mercatorja Primskovo

Kako

Z osebnimi avtomobili

Opis poti

Tokrat se bomo podali v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp in obiskali dva novejša
bivaka. Bivak pod Skuto stoji na robu Malih podov. Je pravi arhitektonski biser
sredi divje narave s čudovitimi razgledi. Drugi bivak stoji pod vzhodno steno
Grintovca in je posvečen alpinistu ter gorskemu reševalcu Pavletu Kemprlu.
Izhodišče bo pri spodnji postaji tovorne žičnice na Kokrško sedlo. Od tu bomo
sledili nemarkirani stezi čez Žmavčarje do Bivaka pod Skuto. Malo nad bivakom
se bomo usmerili na markirano stezo, ki nas bo pod Skuto, Štruco in Dolgim
hrbtom privedla do bivaka pod Grintovcem. Vračali se bomo preko Kokrskega
sedla nazaj do izhodišča.
Izlet predstavlja priložnost pokukati v odmaknjen svet kamor redkeje zaidemo.

Zahtevnost in
trajanje

8 do 9 ur zahtevne hoje, brezpotje in nekaj lažjega plezanja, ni za vrtoglave,
vzpon 1300m. Primerno za izkušene planince z dobro kondicijo.
Število udeležencev je zaradi zahtevnosti ture omejeno.

Priporočljiva
oprema

Hrana in pijača iz nahrbtnika (priporočam vsaj 2 litra tekočine), dobra planinska
obutev in pohodne palice, vremenskim prilikam primerna oblačila, potrjena
planinska izkaznica z zavarovanjem, komplet osebne prve pomoči. Obvezna
tehnična oprema: čelna svetilka, čelada, plezalni pas, pomožna vrv 5m in 2
vponki ali samovarovalni komplet. O opremi se posvetujte z vodnikoma.

Vodnika

Stanko Dolenšek, Klemen Ručigaj

Strošek izleta

Člani PD Iskra Kranj 17€; stroške prevoza udeleženci poravnate med seboj

Prijave:

* Stanko Dolenšek, tel. 040 20 61 64, stanko.dolensek@gmail.com
* Klemen Ručigaj, tel. 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com
Ob prijavi sporočite kontaktni podatek! Prijava je veljavna s potrdilom vodnika.

Rok prijav:

Do srede, 23. septembra 2020

Opombe

V primeru nepredvidenih razmer si vodniki pridržujejo pravico do spremembe
cilja, termina ali odpovedi. Tura bo izvedena le v suhem vremenu.
Prosimo za upoštevanje ukrepov v zvezi s koronavirusom.
Vljudno vabljeni člani PD in PZS!

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

