ENODNEVNI POHOD Z VZPONOM NA POLIŠKI ŠPIK ( MONTAŽ, 2753 m)- Jof di Montasio / ZZ
označena pot
v soboto, 4. julija 2020
ODHOD: ob 5. uri zjutraj izpred parkirnega prostora pred občinsko stavbo v Sežani. Z osebnimi avtomobili se
bomo odpeljali mimo Kranjske gore in Rateč do Trbiža, (italijanskega Tarvisia). Nadaljevali bomo v smeri proti
Predilu in se pri Rabeljskem jezeru usmerili proti Nevejskemu sedlu, ( sella Nevea) vse do planine Pecol ( 1510
m), kjer bo izhodišče naše poti. Povzpeli se bomo po označeni pot 622 A.G. mimo Rifuggia Brazza proti sedlu
Forca di Distes ( 2201m) ter naprej po Pipanovi lestvi ( 60 m) proti vrhu. Za vzpon bomo rabili 3-4 ure. Pot je
primerna za planince, ki imajo primerno kondicijo in jih ni strah vzpona po lestvi na katero se bomo pripeli s
samovarovalnim kompletom. Če bomo imeli srečo bomo med vzponom opazili svizce in kozoroge, sicer pa bo
travnik porasel z raznovrstnim planinskim cvetjem. Z vrha bomo imeli lep razgled na Julijske in Karnijske Alpe
ter na Dolomite. Za sestop do avtomobilov bomo rabili slabe tri ure. Povratek domov bo v pozni popoldanski
uri.
SKUPNE HOJE: 7 - 8 ur.
OPREMA: planinski čevlji, pohodne palice, čelada, samovarovalni komplet, hrana in voda iz nahrbtnika,
( vsaj 2 l), zaščita pred pripeko- pokrivalo, očala, krema z zaščitnim faktorjem, rezervna majica, vetrovka, kapa,
rokavice, osebna in planinska izkaznica, oprema za dež.
STROŠKI: poravnamo jih vozniku avtomobila.
PRIJAVE: do četrtka, 2. julija, na telefon Mirjam, 031 817 676!
V primeru slabe vremenske napovedi pohod odpade! Vsi ostali predpisi in navodila, ki veljajo za lastno
varnost in varnost ostalih udeležencev pohoda glede Covida 19, pa si preberite na spletni strani našega
društva in navodil PZS!
Izlet vodi Mirjam Frankovič Franetič, s pomočjo Irene Cunja, vodnici PZS
Uradne ure: od januarja do aprila vsak četrtek, od maja do decembra vsak drugi četrtek od 15:30 do 16:30 na sedežu
društva. Razpored je objavljen na spletni strani: https://www.pdsezana.org/kontakt/
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

