Deveti tradicionalni pohod na Čemšenik

Kdaj:

V nedeljo, 14. oktobra 2018

Kako tja:

S posebnim avtobusom, ki bo odpeljal izpred Mercatorja na Primskovem ob 7.30. Avtobus
bo peljal skozi Kokrico, Predoslje in Britof v Preddvor (kjer bo ob ustavil ob 7.45 na
parkirišču ob žagi), ter nato do izhodišča v vasi Kokra. S hojo pričnemo torej ob 8 uri.
Avtobus bo sprejemal udeležence na celotni relaciji Kranj – Kokra.

Kako
nazaj:

Popoldanski odhod avtobusa bo od transformatorske postaje v vasi Kokra ob 15.00.
Avtobus bo nato peljal skozi Preddvor , kjer bo postanek na parkirišču ob žagi. Od tu ob
15.30 naprej po isti poti do Globusa. Tudi izstop bo možen na vseh vmesnih postajališčih.

Opis poti: Vabimo vas, da se skupaj udeležimo devetega pohoda na Čemšenik. Pot pričnemo, pri
transformatorju v vasi Kokra, mimo kmetije Polajnar in do Čemšenika po zgornji markirani poti mimo
kmetije Kremsar. V Domu Čemšenik nas bodo, kot vedno, prijazno postregli s čajem in dnevnim pecivom.
Pri domu bo to pot bolj slovesno kot običajno: vključili bomo AED, avtomatski defibrilator. Zanj smo uspeli,
kljub času nenaklonjenem dobrodelnim prispevkom, zbrati potrebno vsoto. Tu bo tudi manjša kulturna
prireditev, - sodelovala bo folklorna skupina ISKRAEMECO in nam bo popestrila druženje. Nekateri bodo
uživali pri koči, drugi pa bodo, če bo vreme tokrat naklonjeno, lahko nadaljevali pot mimo razgledne Babe
(1119m) in nato naprej na Potoško goro (1283m). Kjerkoli bomo sestopili, nas bo v dolini čakal avtobus, ki
nas odpelje nazaj.
Obisk koče na Jakobu, ki smo jo Iskraši zgradili in potem vzorno upravljali okroglih 30 let, tokrat ni
predviden.
Trajanje,
zahtevnost:

Od 3 do 5 ur zmerne hoje.
Izlet ni zahteven.

Oprema:

Dobri planinski čevlji, topla oblačila, za primer slabega vremena zaščita proti vetru in
dežju, pohodne palice, prva pomoč, nekaj malega hrane in pijače iz nahrbtnika

Organizacija:

Predsednik PD Iskra Kranj

Vodenje:

Vodniki društva PD Iskra Kranj:

Stroški:

Strošek izleta 6€.
Stroški vključujejo tudi čaj in prigrizek na Čemšeniku.
Prosimo, da zaradi organizacije prevoza ob prijavi sporočite udeležbo in pripišete
svoje podatke (ime, priimek, telefon, e-pošta/sms) in seveda, kje boste vstopili na
avtobus:
*na e-pošto društva pd.iskra.kranj@gmail.com ali
* ob sredah med 17. in 18. uro v društveni pisarni na Laborah ali
* Olga Pavlin, gsm 031 882 671, olga.pavlin59@gmail.com ali
* Miha Mrak, gsm 064 126 877, mihael.mrak@gmail.com

Prijave,
informacije:

Rok prijav:

Do vključno petka, 12.10.2018

Opombe:

Pohod bo v vsakem vremenu.
Prisrčno vabljeni!

spletna stran:

http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

elektronska pošta:

pd.iskra.kranj@gmail.com

