Planinska tura Vodnikov Vršac (2194 m)
Vršac ali Vodnikov Vršac je s Prehodavcev malo izrazit vrh v zahodnem grebenu mogočnega Kanjavca. Čisto drugačen
pa je pogled nanj iz Zadnjice, kamor navpično pada njegova več kot tisoč metrska stena. Že leta 1795 ga je obiskal
pesnik Valentin Vodnik, ki je očaran od lepote gorske pokrajine napisal znamenito odo Vršac.
Opis ture: Zbrali se bomo na parkirišču pred stadionom Bonifika in se z vozili odpeljali v Novo Gorico, nato pa ob bistri
Soči navzgor do Kobarida in Bovca v Trento. Tu bomo zavili na parkirišče na začetku doline Zadnjice, kjer bomo začeli
naš pohod. Po gozdni cesti se bomo napotili proti zatrepu doline, kjer bomo ubrali zanimivo zavarovano pot čez
Komar, ki se strmo vzpne v smeri Doliča. Opremili se bomo s čelado, plezalnim pasom in samovarovalnim kompletom
in se s pomočjo varoval povzpeli visoko navzgor do mulatjere, po kateri vodi običajni pristop na Dolič. Malo pod njim
se na desno odcepi slikovita pot Mire Marko Debelakove, ki se vije po izpostavljenih policah prepadne stene Kanjavca.
Pot je izredno razgledna pa tudi zahtevna, saj moramo paziti na grušč na stezi, ki lahki povzroči zdrs, pod nami bo
izjemna globina, pot pa je z jeklenico in klini zavarovana le na najbolj zahtevnih mestih. Pot, ki preči številne grape le
malo valovi gor in dol, le pod Vodnikovim Vršacem se bolj strmo vzpne na bližnje sedlo, kjer se nam bo proti jugu odprl
pogled na dolino Sedmerih triglavskih jezer. Sledil bo kratek vzpon po travnatem brezpotju do našega cilja. Po počitku
in razgledovanju bomo pričeli spust do Zasavske koče na Prehodavcih. Od tu pa nas bo čakal še povratek skozi
Zadnjiški dol v dolino do parkirišča.
Odhod:
Prevoz:
Relacija:
Področje:
Izhodišče:
Čas hoje:
Vzpona:
Oprema:
Hrana, pijača:
Zahtevnost:
Izvedba:
Vodenje:

nedelja 15.9.2019 ob 4. uri izpred stadiona Bonifika
avtobus ali kombi
Koper-Nova Gorica-Bovec-Trenta (182 km)
Julijske Alpe, območje Kanjavca nad Zadnjico
parkirišče v Zadnjici
10 ur
1600 m
čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet
iz nahrbtnika, koča na Prehodavcih
kondicijsko in tehnično zahtevna tura, primerna za izkušene planince
ob nestabilnem vremenu tura odpade
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