POVABILO V KARAVANKE- NA KEPO ( 2143 m ) in na DOVŠKO MALO KEPO (2077m) /Z, L /
SOBOTA, 11. junij 2022
ODHOD: zjutraj se ob 5.00 uri zbermo na parkirišču pred občinsko stavbo v Sežani in se z
osebnimi avtomobili odpeljemo do Jesenic in naprej v Dovje. Cesta nas bo vodila skozi vas in
po gozdni cesti vse do manjšega sotočja Žaklja in Mlince z manjšim umetnim jezercem. Tu
nekje bomo parkirali.
OPIS POTI NA KEPO: od sotočja se bomo usmerili proti levemu potoku (Žakelj), ga prečili in
krenili na vzpenjajočo se pešpot, po kateri v nekaj minutah prispemo nad kočo v Erjevčevem
rovtu ( 1065 m). Od tu nas bo pot vodila do korita z vodo, na planino Brvog in naprej do lovske
koče. V nadaljevanju poti se začnejo nekoliko bolj strma pobočja do studenčka Koritec ter
skozi ruševje na greben pod vrhom Gubno. V nadaljevanju postane pot zahtevnejša, sledi
prečenje izpostavljene grape, v pomoč pa so tudi varovala. Kmalu nas pot po grebenu pripelje
pod pobočja Dovške Male Kepe, nato do sedla med Kepo in Dovško Malo Kepo. Kmalu bomo
na stmejših pobočjih avstrijskega grebena, kjer se priključi pot iz Avstrije . Sledi še nezahteven
vzpon po travnatih pobočjih vse do vrha Kepe, kjer bomo glede na vreme imeli čudovit razgled
na okoliške vrhove in ostalo krajino. Pri sestopu se bomo podali tudi na vrh Dovške Male
Kepe,( vzpon 10 minut).
SKUPNE HOJE: 6.30 ure, ( vzpon- 3.45, sestop -2.45 ).
OPREMA: dobri pohodni čevlji s profilirano gumo, čelada, pohodne palice, vetrovka, kapa
rokavice, hrana in pijača iz nahrbtnilka( vsaj 2 l vode, čaja), oprema za dež in zaščita pred
sončno pripeko( pokrivalo, očala, zaščitna krema). Pohodniki morajo imeti s seboj osebni
dokument ter planinsko izkaznico s poravnano članarino.
CENA: stroški vožnje z avtomobilom.
Prijave pri vodji pohoda do četrtka, 9. 6. 2022 na telefon, 031 817 676!
V PRIMERU SLABE VREMENSKE NAPOVEDI SE POHOD PRENESE NA KAK DRUGI PROSTI
TERMIN!
Pohod vodita: Mirjam Frankovič Franetič in Marko Uršič

Uradne ure: od januarja do aprila vsak četrtek, od maja do decembra vsak drugi četrtek od 16:00 do 17:00 na sedežu
društva. Razpored je objavljen na spletni strani: https://www.pdsezana.org/kontakt/
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

