VABILO NA PLANINSKI POHOD
ŽABIŠKI KUK(1844m) in VOGEL(1922 m) Z/L
V SOBOTO, 16. julija 2022
ODHOD: ob 5.uri izpred parkirnega prostora pred občinsko stavbo v Sežani. Z osebnimi
avtomobili se bomo odpeljali do Bača pri Modreju in v naselju Kneža zavili v smeri proti
Kneškim Ravnam in nad vasjo parkirali.
OPIS POTI: najprej bomo hodili po makedamski cesti mimo gozdarske koče, nato po gozdu
vse do obrobja planine v Prodih, nadaljevali po grebenu med Ljubinskimi stenami in
Masovnikom ter v smeri proti planini Razor. Pri odcepu za Žabiši Kuk bomo šli mimo
Gradiča( stara vojaška pot) in naprej v smeri markacij-lesenih kolov označenih z rdečo bravo.
Po vzponu bomo prišli na staro mulatjero, po njej pa na vrh Žabiškega Kuka, kjer stoji
miniaturni Aljažev stolp. Po počitku in malici bo sledil spust na sedlo, katero ločuje že osvojeni
vrh in pot proti Voglu. V bližini se nahaja markirana pot, ki vodi iz Planine Razor proti Voglu.
Na vrhu Vogla se bomo razgledovali na vrhove, ki obkrožajo greben spodnje Tolminskih gora.
Sestopali bomo po markirani poti do Koče na Planini Razor, kjer se bomo oddahnili in
okrepčali. Sledil bo sestop do Kneških Raven.
ČAS HOJE: vzpon 4-5 ur, sestop 3. ure,( skupno 8. ur ) , višinska razlika 1275 m
OPREMA: planinski čevlji, pohodne palice in vsa oprema v nahrbtniku, ( čelada, vetrovka,
kapa, rokavice, rezervna oblačila, malica in vsaj 2 l vode, zaščita pred soncem in dežjem,
planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2022.
CENA: prevoz, ki ga poravnamo vozniku avtomobila.
PRIJAVE: do četrtka 14.julija, na telefon, Mirjam 031 817 676
V primeru, da bo za v soboto napovedan dež in bo napoved za nedeljo lepša, gremo v
nedeljo!
Vodja pohoda: Mirjam Frankovič Franetič

Uradne ure: od januarja do aprila vsak četrtek, od maja do decembra vsak drugi četrtek od 15:30 do 16:30 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

