PO GREBENU NAD KRMO IN POKLJUKO, v soboto, 10. in v nedeljo, 11. julija 2021, Blejska koča, Veliki Draški vrh/ Tosc,
Ablanca, Z/ZZ
1. DAN: zbor ob 6. uri na parkirnem prostoru nasproti občinske stavbe v Sežani. Z osebnimi avtomobili se bomo
odpeljali do Rudnega polja na Pokljuki in pričeli s pohodom do Blejske Koče(1630 m). Po krajšem počitku nas bo
pot vodila po grebenu nad Krmo v smeri pod Debelim vrhom, Velikega Selišnika, Malega Draškega vrha ter
Velikega Draškega vrha( 2234 m), na katerega se bomo tudi podali. Po sestopu na Studorski preval nas čaka še
pot do Vodnikovega doma na Velem polju( 1892 m), kjer bo nočitev.
SKUPNE HOJE: 8 ur

2. DAN: v jutranjih urah bomo osvojili vrh Tosca( 2275 m) in po sestopu nadaljevali pot proti Studorskem prevalu(
1892m) in se povzpeli še na Ablanco (2004m) ter s hojo zaključili na Rudnem polju.
SKUPNE HOJE: 8 ur
OPREMA: poleg planinskih čevljev in ostale opreme v nahrbtniku( oblačila, zaščita za sonce, dež, kapa, rokavice,
sončna očala, spalna vreča ali spalna rjuha, prigrizki in voda( 2 l), čelada, planinska izkaznica s plačano članarino za leto
2021), priporočam še pohodne palice!! V prostorih je obvezna tudi maska zaradi zaščite pred Covidom!
V primeru skrbi, da se z udeležbo na izletu ne bi morali udeležiti referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vodah (11. 7), sporočam, da imamo možnost predčasnega glasovanja na Stara stavba Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana (Medobčinsko društvo invalidov Sežana) od torka, 6. julija do četrtka, 8. julija od 7. do 19
ure!
STROŠKI: skupna ležišča, 8-9 €, sobe z manj posteljami od 10 do 12, 00 €, vozniku poravna vožnjo vsak sam! V koči je
možno tudi naročilo hrane in pijače!
PRIJAVE: po telefonu Mirjam, 031 817 676 do četrtka, 8. 7. 2021. V primeru napovedanega slabega vremena bo
pohod prestavljen na poznejši termin!
Vodja pohoda: Mirjam Frankovič Franetič
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

