~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na

ferato GRANČIŠČE v Mojstrani in
na ferato HVADNIK v Gozdu
Martuljku.
Kdaj: v soboto, 19. maja 2018.
Odhod: ob 6. uri z glavne AP pri cerkvi v Ribnici.
Prevoz: organiziran.
Načrt poti: 1. del: Slovenski planinski muzej (658
Na ferati Hvadnik, foto Zdenka M
m)–ferata Aljaževa pot (težavnost B) ali ferata Pot
mojstranških veveric (težavnost C, D)–Grančišče (844 m)–Slovenski planinski muzej.
2. del: Gozd Martuljek–Ferata Hvadnik (težavnost B, C)–vrh ferate-Gozd Martuljek.
• Zahtevnosti poti: zelo zahtevni poti – ferati, primerni sta le za dovolj izkušene in usposobljene gornike.
• Čas plezanja in hoje (okvirno): 5 ur.
• Potrebna
oprema in dokumenti:
vremenu in razmeram primerna planinska
oprema za hojo, zložljive pohodne palice,
čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet,
rokavice za ferate, malica in pijača, osebni
dokument, zdravstvena izkaznica, veljavna
planinska izkaznica za leto 2018 in varen
korak.
• Prijave z akontacijo: v torek, 15. maja,
ob 19. uri, v pisarni PD Ribnica (Škrabčev trg
5, Ribnica). Akontacija 20 EUR se plača ob
prijavi.
• Opis: 1. del: Stena Grančišča se lepo vidi od
•
•
•
•

Slovenskega planinskega muzeja, od tam je
lepo viden tudi potek obeh poti. Obe ferati sta
zgrajeni na francoski način: jeklenica ni
napeta. Aljaževa pot je lažja ferata, označena
je z modro barvo. Težavnost poti je nekje med
A in B, izpostavljenost pa velika, stena
Ferata v Mojstrani
Grančišča je namreč kar precej strma. Na njej več ali manj hodimo po vkopani poti, sem ter tja pa nam je v pomoč nekaj
skob. Težja je poimenovana Pot mojstranških veveric (gl. slike spodaj). Označena je z rdečo barvo. Težavnost poti je C,
posamezna mesta pa tudi D. Glavna značilnost te poti je, da čez strme odseke stene najde naravne prehode in je plezanje
po njej dejansko podobno pravemu plezanju, vsebuje tudi visečo lestev, skobe ...
Ferati se križata kar štirikrat. Višinska razlika poti je okoli 180 metrov, dolžina pa nekje okrog 250 metrov. Sestop je
označen čez razgledni vrh Grančišča, kjer stoji mini Aljažev stolp.
2. del: Hvadnik je plezalna pot skozi divjo sotesko potoka Hvadnik v Gozdu Martuljku. Dolga je pol kilometra, plezalci
pa na njej premagajo 250 metrov nadmorske višine. Proti vrhu se odprejo pogledi na vrhove Martuljške skupine. Že takoj
na začetku je najbolj zanimiv del: prehod čez brv nad slapom. Nato ferata večinoma poteka ob desnem bregu struge
potoka Hvadnik (včasih rahlo previsno), nekajkrat pa tudi preči Hvadnik.

Previden, varen korak = naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je varen sestop in povratek domov.
• Vodja pohoda in informacije: Zdenka Mihelič, vodnik PZS, informacije: 041 222 358.
Gremo skupaj varneje v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič

~ Planinsko društvo Ribnica ~
FERATA Po mojstranških veveric na Grančišče, foto Zdenka Mihelič:

Srečno in varen korak,
PD Ribnica
Gremo skupaj varneje v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič

