VABILO NA DVODNEVNO PLANINSKO TURO: KOT-VRBANOVE ŠPICE - CMIR(2393 m);
STANIČEV DOM - RJAVINA( 2532m) – KOT/ ZZ označena pot
Sobota, 6. 8. in nedelja, 7. 8. 2022
ODHOD: je ob 5. uri izpred parkirnega prostora pred občinsko stavbo v Sežani. Z osebnimi avtomobili se
odpeljemo po gorenjski avtocesti, v Mojstrani krenemo v smeri doline Kot, kjer parkiramo. Naša pot se prične
na nadmorski višini 950 m, kjer se počasi iz zatrepa doline vzpenjamo proti skalovju Vrbanovih špic. Te
sestavlja več vrhov, ki jih povezuje zelo zahtevna a lepo zavarovana pot z jeklenicami. Preko Spodnje Vrbanove
špice(2299m) se povzpnemo na Visoko Vrbanovo špico(2408 m), nakar sledi spust do Doma Valentina Staniča
(2332m). Tu se namestimo za prenočitev. Po oddihu sledi še pot na Cmir (2393m). Na tej poti se ponavadi sreča
trop kozorogov in upajmo, da se nam to uresniči.
ČAS HOJE: 8.30 ure( vzpon do Doma Valentina Staniča 5 ur, Cmir 3, 30 ure).
Drugi dan: v zgodnjih jutranjih urah krenemo iz doma najprej do sedelca, nato po označeni zavarovani poti
preko strmih in izpostavljenih odsekih gor-dol do strmega navpičnega odseka, zavarovanega s klini. Pot je
razgledna s pogledom na pokljuško stran in na vrhove v bližini. Sestopamo po drugi, krožni poti, ki je bolj
plezalna in se spušča v smeri doline Kot.
ČAS HOJE: 8-9 ur (vzpon 3.30 ure, sestop 4.30 ure).
ZAHTEVNOST TURE: za turi so potrebne izkušnje planincev, ki so vajeni jeklenic in klinov.
OPREMA: poleg planinskih čevljev in zahtevane opreme v nahrbtniku je obvezna oprema čelada ter
samovarovalni komplet. S seboj je potrebno imeti veliko tekočine, vsaj 3 l, prigrizke, energijske ploščice,
pohodne palice, ki jih bomo med plezanjem zložili v nahrbtnik, osebni dokument, planinsko izkaznico s plačano
članarino za tekoče leto, zaščitna oprema za mraz- rokavice, kapa, oprema za dež ter zaščita pred sončno
pripeko.
CENA: za nočitev na skupnih ležiščih 15 €, ter vožnja, ki jo vsak poravna vozniku.
V primeru slabe vremenske napovedi se tura v skladu z dogovorom prenese med tednom ali pa za teden
dni kasneje!
Pohod vodita: Mirjam Frankovič Franetič in Marko Uršič, planinska vodnika PZS
Prijava Mirjam: 031 817 676

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

