GREMO MI PO SVOJE: NA KOZLEK (997m)
V sredo, 13. aprila 2022
OPIS POTI: Ob 8. uri se bomo zbrali na parkirišču na železniški postaji v Sežani. Z os. avtomobili
se bomo peljali do vasi Jablanica pri Ilirski Bistrici. Parkirali bomo malo pred vasjo. Od tu se bomo
podali po markirani poti, najprej po kolovozu, mimo ruševin nekdanje cerkvice, nato po stezici in spet
po kolovozu do razvalin nekdanjega gradu. Naša pot se bo nato strmeje vzpela in ponekod bomo imeli
že lep razgled. Nekoliko višje se bomo priključili stezi, ki pripelje iz Vrbiškega dola. Po grebenu nas
bo pot peljala čez Srednji vrh in nato do koče na Kozleku. Od tu do vrha je le nekaj korakov lahkotne
hoje. Pri koči bo daljši postanek in malica iz nahrbtnika, ker je koča odprta le ob koncu tedna in med
prazniki. Vračali se bomo krožno po markirani poti proti Trpčanam. Iz Trpčan nas bo čakal le še
kratek sprehod do Jablanice in avtomobilov.
ZAHTEVNOST IZLETA IN PREDVIDEN ČAS HOJE: izlet ni zahteven, hoje je približno 4 ure.
OPREMA: Planinski čevlji z gumi podplati, vetrovka, ali bunda, rokavice, kapa, oprema za dež ali
sonce,planinske palice, planinska izkaznica s plačano članarino za leto2022, zaščitna maska.
HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika .
CENA: Vozniku vsak sam poravna stroške prevoza.
PRIJAVE: do torka, 12.4. Vesni na telefon 041 950 478 ali 05 680 27 13.
V primeru slabe vremenske napovedi bo izlet odpadel in bo prestavljen na naslednjo sredo,
20.4.2022! Aktivnost bo potekala v skladu s trenutnimi določili in priporočili NIJZ in PZS.
VODJA POHODA: Vesna Pečar (041 950 478) in Bogdan Rojc (041 477 128)
PRISRČNO VABLJENI VSI ČLANI PD, KI SI LAHKO V DELOVNIKIH VZAMETE ČAS
ZA POTEPANJE!

Uradne ure: vsak četrtek od 16:00 do 17:00 na sedežu društva.
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

