VABILO NA DVODNEVNO TURO:
RAZOR- PLANJA«/ZZ ter »VELIKA in MALA MOJSTROVKA«/Z,
v soboto, 3. in v nedeljo, 4. septembra 2022
SOBOTA: odhod ob 5. uri zjutraj iz parkirnega prostora pred občinsko stavbo v Sežani. Z
osebnimi avtomobili se bomo odpeljali do Kranjske Gore in na prelaz Vršič ( 1611 m). Tu
prične pot, ki vodi okoli Prisojnika, se po Jubilejni južni poti nad dolino Mlinarice začne
močno spuščati, nato pa nadaljuje po izredno razgibanem terenu vse do pobočja pod Razorjem.
Po nekaj urah hoda se povzpne na sedlo Planja (1349 m). Levo je Razor ( 2601 m), desno
gora Planja( 2453m), naravnost dol pa koča na Kriških podih. Zadnji del poti, iz sedla proti
vrhu Razorja je bolj zahteven zaradi strmega pobočja in veliko nasutega kamenja, zato je
potrebna previdna hoja, da ne pride do zdrsa. Najboljše pa pride tik pod vrhom: ferata! Za
ferato je obvezna uporaba čelade in samovarovalnega kompleta. V kolikor bo čas dopuščal
bomo šli še na Planjo ter sestopali do Poštarskega doma na Vršiču, kjer bo nočitev. Žal je
Pogačnikov dom že ves mesec popolnoma zaseden!
Skupno hoje: 9 do 10 ur
NEDELJA: zgodaj zjutraj se bomo iz Poštarskega doma povzpeli po južni poti na Veliko
Mojstrovko ( 2366m) in Malo Mojstrovko( 2332m), sestopali pa po Hanzovi poti na Vršič
ter se odpeljali proti domu.
Skupne hoje: 6 ur
OPREMA: planinski čevlji, čelada, samovarovalni komplet, pohodne palice, vsa potrebna
oprema, pijača in hrana iz nahrbtnika, rezervna oblačila, zaščita za dež in sončno pripeko,
planinska in osebna izkaznica, rjuha za nočitev.
CENA: 16 €, so stroški za nočitev na skupnih ležiščih s turistično takso, za prevoz pa
poravnamo stroške vozniku.
PRIJAVA: do petka, 2. septembra vodji pohoda Mirjam, na telefon 031 817 676 !
V primeru slabe vremenske napovedi bo dvodnevna tura prenesena na ugodnejši termin!
Pohod vodita: Mirjam Frankovič Franetič in Marko Uršič, planinska vodnika 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

