
Društvo si glede na trenutne razmere na terenu pridružuje pravico do sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo na pohod 
potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda, da izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. 

Dolžan je ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev in dosledno upoštevati navodila vodnikov.

Planinsko društvo vitanje 
vas vabi

 v soBoto, 17. septembra 2022
na

M o j St r ov k e 
IzhodIšče:  Vitanje, pred centrom Noordung, ob 4:30 uri oz. glede na prijave

start hoje: 	 	 prelaz	Vršič,	1611	m

oPis:   
Po okoli dveh in pol urah vožnje bomo prispeli na vršič, naš najvišji prelaz, in tu pričeli hojo proti 
Mojstrovkam, ki se pno zahodno od našega izhodišča. Od Mojstrovk je najbolj znana in obiskana 
Mala Mojstrovka, 2332 m, ki je edina markirana. Velika Mojstrovka in Zadnja Mojstrovka sta 
nemarkirani, a zato nič manj vredni obiska. Gre za prav lepo grebensko turo, ki je lahko izvedena 
le v stabilnem vremenu in z dobro uhojenimi gorniki.
Malo Mojstrovko bomo dosegli po zelo zahtevni plezalni poti, po Hanzovi, ki je dobro zavarovana in 
dosti obiskovana. Na vrhu bomo sprejeli odločitev glede grebenskega nadaljevanja ali sestopa na 
Vršič po lažji poti.

čAS hoJe:   okoli 6-9 ur za vzpon in sestop (glede na varianto) 

Povratek:  okoli 19. ure v vitanje

hrana:    in pijača iz nahrbtnika. Imejte dovolj tekočine! 

    ob povratku se bomo lahko okrepčali na erjavčevi koči na vršiču.

Zahtevnost Poti:  zelo	zahtevna	označena	planinska	pot,	višinska razlika cca.   

    800-1000 m. 

PotreBna oPrema:  uhojeni visoki planinski čevlji, oblačila primerna vremenu in letnemu 

času, zaščita proti soncu, pohodne palice v kolikor jih uporabljate, varovalni trojček (čelada, 

varovalni pas, samovarovalni komplet). v kolikor ga nimate, je možna izposoja od društva. 

PrevoZ:   	 Z	osebnimi	avtomobili	glede	na	prijave.

    Stroški prevoza se porazdelijo in poravnajo vozniku.

vodniki:   Robi	Farkaš,	Bojana	Volk

dodatne inFormaCije in Prijave:

     Prijave do četrtka, 15. septembra 2022; 

    Bojana volk, 051-393-797, bojana.volk@gmail.com 
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