POVABILO NA ŠKOFJELOŠKO IN CERKLJANSKO HRIBOVJE- LUBNIK( 1025 m) in BLEGOŠ(1562 m), /L
V soboto, 8. maja 2021
Zaradi omejitev druženja do 10 ljudi razpisujem enodnevni izlet, ki je bil prvotno v programu predviden za
dvodnevno potepanje, tudi z ogledi kulturne dediščine v omenjenih krajih. Še vedno pa je zaradi omejitev
problem spanja po domovih in kočah!
ODHOD: ob 6. uri se zberemo na parkirišču pred občinsko stavbo v Sežani in se z osebnimi avtomobili odpeljemo
proti Škofji Loki do Podpulfrce in Breznice vse do izhodišča poti. Do vrha, kjer stoji Dom na Lubniku se bomo
povzpeli po lahki označeni poti in uživali ob razgledu na okoliško hribovje. Po postanku bo sestop, lahko po drugi
strani do gradu v Škofji Loki, ( vse je odvisno od predhodnega dogovora z vozniki!).
SKUPNE HOJE : 3 ure ( 1.30 vzpon, 1.30 sestop).
V popoldanskem času pa bo sledila vožnja skozi naselje Javorje in Gornja Žetina do Črnega Kala od koder se
bomo povzpeli na Blegoš. Za vzpon bomo rabili 1.30 ure. Na sedelcu med Špikom bomo imeli lep razgled na
Ratitovec, opazili bomo tudi stare vojaške bunkerje. Na vrhu Blegoša pa je tudi Koča na Blegošu in uživanje v
razgledih, če nam bo vreme naklonjeno!!
SKUPNE HOJE: 2.30 do 3 ure ( 1.30 vzpon, 1. ura sestop)
OPREMA: Obe turi sta lahki, je pa potrebna varna-pohodna obutev( planinski čevlji), pohodne palice in vse kar
sodi v nahrbtnik (prva pomoč, vetrovka, rokavice, kapa, zaščita proti soncu)! Ne pozabite na masko, v avtomobilu
in če bo potrebno biti v zaprtih prostorih domov na Lubniku in Blegošu! (WC).
STROŠKI: poravnamo vožnjo voznikom!
PRIJAVE: do vključno petka, 7. maja na telefon, 031 817 676. Prijavljeni morajo imeti poravnano članarino PD
Sežana ali drugih planinskih društev. Članarino poravnate lahko pri oskrbniku Koče na Kokoši, vsak dan od srede
do nedelje. V primeru slabe vremenske napovedi po vsej državi, bomo izlet prestavili v dogovoru s
prijavljenimi udeleženci oziroma ga odpovedali v primeru, da se ukrepi poostrijo.
Vodja pohoda: Mirjam Frankovič Franetič

Obvestilo: aktivnost bo potekala skladno s priporočili NIJZ za izvajanje aktivnosti Več informacij pri vodnici.
Uradne ure: trenutno le preko elektronske pošte: sezana.pd@gmail.com
Spletna stran PD Sežana: http://www.pdsezana.org/ Utrinki izletov: http://www.pdsezana.org/category/arhivv/
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Planinsko-Društvo-Sežana/386183501580530?fref=ts

