
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

Telefon:  01/ 431 61 14
E-mail:    info@pdrustvo-ptlj.si 
Internet:  www.pdrustvo-ptlj.si

                                                                                                                               
VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: Sobota-Nedelja, 11.-12.julij 2020

 Rjavina 2532m - Vrbanove špice
VODJA: Roman Tratar GSM: 041 387801
ODHOD: 6:00
ZBORNO MESTO: Dolgi most pri Ljubljani
POVRATEK: V popoldanskih urah
ZAHTEVNOST POTI: Lahka označena pot 
VRSTA PREVOZA: Osebni avto
DOLŽINA HOJE: 5 ur prvi dan in 6 ur drugi dan
VIŠINSKA RAZLIKA: Cca 1250 m + 200 m  
OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka, alpinistična čelada, samovarovalni komplet, pohodne

palice
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena izkaznica in osebni dokument
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost 
HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika 2-3 x, topel obrok v koči
REGIJA IN ŽIGI: Julijske Alpe; Rjavina, Visoka in Spodnja Vrbanova Špica, Dom Valentina 

Staniča
OPIS POTI:  Preko Mojstrane se bomo zapeljali v dolino Kot na naše izhodišče. Po ledeniški dolini se bomo
povzpeli do vznožja Pekla, kjer bomo pot proti Staničevemu domu zapustili v desno na zavarovano pot na Spodnjo
Vrbanovo špico. Strm in zahteven vzpon se z vrha prelevi v zahtevno prečenje grebena proti Visoki Vrbanovi
špici. Zanimivo plezanje sedaj na eni nato na drugi strani grebena zahteva samovarovanje ponuja pa prekrasne
razglede na Dolino Za Cmirom in v Kot. Mimo Plesišča se povzpnemo še na Visoko Vrbanovo špico, z nje pa v
enostavnem  sestopu  k  Domu  Valentina  Staniča.  Tam  bomo  tudi  prenočili,  popoldansko  bivanje  na  koči  pa
popestrili z obiskom bližnjega Begunjskega vrha. Drugi dan se od koče po grebenski poti podamo na Rjavino. Pot
do vrha  je  z  izjemo krajših  odsekov manj  zahtevna,  z  grebena pa  sledi  strm zavarovan sestop v katerem je
samovarovanje zopet obvezno. Pot nas pripelje nad krnico Pekel in se priključi poti  v Kot na naše izhodišče.
Prečenje obeh grebenov poteka po zelo zahtevnih poteh zato sta uporaba čelade in samovarovanja obvezna. 

Opomba: Ob prijavi je obvezen kontakt z vodnikom

STROŠKI IZLETA:   Morajo biti plačani pred izletom!                     15 EUR
Na seznam se uvrstite šele po plačilu! 

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: SI56 0475 0000 3082 905, s pripisom smeri in datuma izleta.  
Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! Prednost imajo člani

društva, v primeru prostih mest, se izleta lahko udeležijo tudi drugi, ki imajo plačano članarino PZS.
Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek od 15:00 do 17:00 in petek od 9:00 do 11:00. 

Podrobnejše informacije daje vodja izleta.

Sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza z osebnimi avtomobili.
OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano planinsko članarino.  
Udeleženec je dolžan ves čas izleta upoštevati navodila in odločitve vodnika!

Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev.

         Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 

http://www.pdrustvo-ptlj.si/
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