POHOD NA JALOVEC (2645 m)/ ZZ označena pot,
v soboto, 31. avgusta in v nedeljo, 1. septembra 2019
Prvi dan:
bo odhod ob 6. uri iz parkirnega prostora pred občinsko stavbo v Sežani. Z osebnimi avtomobili se bomo
odpeljali v Planico in tam pustili avtomobile. Z manjšim avtobusom se bomo odpeljali na prelaz Vršič (1611
m), od tu pa nadaljevali pot do Zavetišča pod Špičkom ( 2064 m). V popoldanskem času se bomo sprehodili
do sedla Škrbine za Gradom ( 2277 m), kjer se pridruži pot čez Ozebnik iz Loške Koritnice ter se vrnili v
Zavetišče pod Špičkom, kjer bo nočitev. Skupne hoje: 6 ur
Drugi dan:
se bomo v zgodnji jutranji uri podali na vrh Jalovca, “ fanta od fare” . V kolikor bo brez meglic bomo
občudovali vrhove, ki se dvigajo, na severu( Mangart 2677m, Mali Koritniški Mangart 2333m, Vevnica
2340m, Kotova špica 2376m, Zadnja Ponca 2242m), na jugu( Veliki Ozebnik 2480m, Špiček 2192m, Pelci,
Bavški Grintavec 2347m), na vzhodu ( Log pod Mangartom in dolina Loška Koritnica, Loška stena (Plešivc
2168m, Bavh 2188m, Briceljk 2343m) ,na zahodu( Dolina Tamar, Velika Dnina Travnik 2378m, Zadnja
Mojstrovka 2354m, Velika Mojstrovka 2366m). V dolino Tamar bomo sestopali čez Kotovo sedlo ( 2134 m.)

Skupne hoje: 8. 30 ure ( vzpon 2.30 ure, sestop do Doma v Tamarju 5 ur, od Doma v
Planico 3/4 ure).
Oprema: planinski čevlji, čelada, samovarovalni komplet, vsa oprema v nahrbtniku( rezervne majice, kapa,
rokavice, podložena vetrovka, oprema za dež, zaščita pred soncem, voda, hrana- možno tudi v zavetišču,
planinska in osebna izkaznica.

Stroški: nočitev - 11, 00 €, prevoz z avtobusom - 7, 00 €, prevoz z avtomobilom - 10, 00 €- poravnamo
vozniku.

Prijave: do četrtka, 29. 8. pri vodji pohoda, Mirjam Frankovič Franetič na telefon,031 817 676
Pohod vodita : Mirjam Frankovič Franetič in Irena Cunja, VPZS
V primeru slabe vremenske napovedi pohod odpade!

Uradne ure: vsak četrtek od 15:30 do 16:30 na sedežu društva.
Spletna stran PD Sežana: http://www.pdsezana.org/ Utrinki izletov: http://www.pdsezana.org/category/arhivv/
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Planinsko-Društvo-Sežana/386183501580530?fref=ts

