K spomeniku – spominski pohod

Kaj:
Kdaj:

Spominski pohod »K spomeniku« in izlet na Zelenico
V sredo 31. oktobra 2018, ob 8.30 uri iz platoja na Ljubelju.

Kako:

Z osebnimi avtomobili in v dogovoru z nevozniki, v kolikor se bodo prijavili

Opis poti: Kot že vrsto let doslej, Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos, organizira, na praznik Dan
reformacije, spominski pohod »K spomeniku«, skupaj s planinskim izletom na Zelenico in v primernih
pogojih ter dogovorno naprej v njeno okolico. S pohodom se spominjamo ponesrečenih dijakov in
učiteljev takratne IKŠ Iskra ki jih je januarja 1977 zasul plaz.
Do spomenika je le za dobro uro hoje. Položili bomo nov venček, očistili okolico, prižgali svečko in se
poklonili ponesrečenim. Tudi v primeru slabega vremena bomo s hojo nadaljevali vsaj do Doma na
Zelenici (1536m), kjer se bomo oddahnili, se dogovorili o nadaljevanju skupne hoje in hoje
posameznikov ter o vračanju. Zadnji pohod si oglejte na: http://www.planinskodrustvo-iskrakranj.si/Galerija/2017/14_K%20spomeniku/index.html
Posebej so vabljeni učenci in učitelji nekdanjih Iskrinih šol IKŠ, SESŠ in sedanjega TŠC Kranj.

Predvideno trajanje in
zahtevnost:

Hoje bo vsaj za 2,5 ure, od dogovorjenega nadaljevanja skupne hoje,
oz. hoje posameznih skupin pa seveda več.
Pot do Zelenice ni zahtevna, razen v primeru obilnejšega snega.

Potrebna oprema:

Primerna obleka in obutev za visokogorje, pohodne palice. Za primer
slabega vremena pa zaščita pred snegom, vetrom in dežjem. Hrana in
napitki iz nahrbtnika, za primer samostojnega nadaljevanja hoje.
Odprt bo Dom na Zelenici in koča na starem prelazu Ljubelj (1369m).

Vodniki:

Matija Grandovec (organizacija, usklajevanje), Luka Švegelj (vodenje).

Strošek izleta:

Prevoz udeležencev se bo poračunal z vozniki osebnih avtomobilov.

Prijave in dodatne
informacije:

Matija Grandovec tel.041 246 599; matija.grandovec@siol.net, in po
potrebi za uskladitev prevozov udeležencev – nevoznikov!
Ob prijavi navedite, da ste pripravljeni udeležence pohoda, ob
nadomestilu, peljati s svojim avtom ! V primeru, da boste prišli na Ljubelj
direktno, počakajte na skupni začetek pohoda, ob cca 8,30 uri !

Rok prijav:

Do vključno ponedeljka 29. oktobra 2018 do 21. ure !

Opomba:

V primeru izrednih oz. nepredvidenih razmer si organizator pridržuje
pravico do spremembe smeri, cilja in izvedbe pohoda oz. odpovedi.

Vabljeni !
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