NOTRANJSKA
Rakitnica - Bele stene - Rezinski vrh - Turn - Jelenov žleb - Loški Potok

Kdaj, kje

V soboto 2. oktobra 2021 ob 6.30 izpred Mercatorja Primskovo

Kako

S posebnim avtobusom

Opis poti

Po jutranji vožnji proti Notranjski nas bo v Rakitnici čakal naš stari znanec Jaka,
ki nas bo spremljal na letošnjem že četrtem pohodu po medvedovih stopinjah. Po
jutranji kavi nas bo pot vodila naprej do Belih sten (Svatje, 1.122m) nad Ribnico
(žig in lep razgled) in po odmoru in razgledih naprej na Rezinski vrh (1.231m;
sem se je l. 1985 zaletel helikopter JLA; žig, ni razgleda). Nadaljujemo na Turn, s
1.254m najvišji vrh poti (žig, lep razgled na Snežnik). Po razgledih nadaljujemo
do Jelenovega žleba-Brezna, kjer je bila 26.03.1943 znana bitka z Italjani. Čaka
nas še nekaj makadama, nato po travnikih in gozdovih do gostilne pri Kapcu v
Loškem Potoku, kjer bo zaključek naše poti s kosilom. Povratek v Kranj je
predviden v zgodnjevečernih urah.

Zahtevnost in
trajanje

7 ur nezahtevne zložne hoje (všteti krajši postanki), nekoliko strmejši je le prvi del
poti do Belih sten (2 uri); skupaj okrog 900m viš.razl.; potrebno je toliko planinske
kondicije, da pot brez zdravstvenih težav zmorete

Oprema

Dobri planinski čevlji in pohodna oprema, primerna vremenu in letnemu času.
Dovolj vode za na pot. Potrjena planinska izkaznica za 2021, osebni dokument
(bližina meje), veljavno potrdilo PCT.

Vodnika

Uroš Prelovšek in Žiga Hočevar

Strošek izleta

20 €
(doplačilo - po želji - za kosilo v gostilni Pri Kapcu po najavi 9€)

Prijave

pri vodnikih (prijava je veljavna s potrdilom vodnika):
* Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163,
* Žiga Hočevar, ziga.hocevar@gmail.com, tel. 031 304 040.
Ob prijavi javite, ali boste v Pri Kapcu po zaključku pohoda jedli kosilo (možnost
enolončnice/"ajmohta" in sladice/palačinke za 9€) ker je to potrebno javiti nekaj dni
prej zaradi pravočasne priprave hrane!

Rok prijav

Do srede 29. septembra

Opombe

- V primeru nepredvidljivih razmer si vodniki pridržujejo pravico do spremembe cilja,
termina ali odpovedi ture.
- Predpisi (NIJZ) od nas zahtevajo evidentiranje kriterija PCT (prebolel, cepljen, testiran),
zato je ob prijavi potrebno vodniku sporočiti, katerega od teh pogojev izpolnjujete. S
seboj imejte veljavno PCT potrdilo, zaščitno masko in priročno razkužilo.

Vljudno vabljeni !

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