
 

 

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 

 

GREMO MI PO SVOJE 

PO MARKOVSKI PASTIRSKI POTI in v MITSKI PARK 

v sredo, 14. septembra 2022 

OPIS POTI: Ob 8. uri se bomo zbrali na parkirišču na železniški postaji v Sežani. Z osebnimi avtomobili se 

bomo odpeljali do vasi Markovščina, kjer bomo parkirali na izhodišču Pastirske poti. 

Brkini skrivajo številne lepe kotičke, med katerimi je tudi Markovska pastirska pot. Poteka južno od vasi po 

kraški gmajni. Na njej lahko občudujemo veliko zanimivosti, ki jih je ustvarila narava in človek: dolino Cajna, 

Staje, vodni izvir Bečun, kal, hribček Bezljak, Kramarjevo in Mihčevo pečino, škavnice, bunkerje in še mnoge 

zanimivosti. Lahka sprehajalna pot traja nekaj več kot eno uro.  

Iz Markovščine se bomo odpeljali do Hrpelj, kjer bomo pri vaškem domu parkirali avtomobile. Od tu se bomo 

podali v Mitski park. Sprehodili se bomo po delu imenovanem Babin krog od Hrpelj do Rodika. V mitski svet 

bomo vstopili čez kamniti prag in spoznali  škrata iz Cikove jame, Babo, ki vpliva na rodiške vremenske 

razmere in udornico Remeščico. V Rodiku se bomo ustavili v sprejemnem centru in trgovinici, kjer so naprodaj 

spominki in domači izdelki. Drugi del Mitskega parka, Lintverjevo pot pa bomo prihranili za drugič. Vrnili se 

bomo v Hrpelje. Pot traja 2 uri do 2 uri in pol.  

Izlet bo predvidoma zaključen do 14. ure. 

 

ZAHTEVNOST IZLETA IN PREDVIDEN ČAS HOJE: izlet ni zahteven, hoje po večinoma ravnem je 

približno 4 ure. 

OPREMA: Planinski čevlji z gumi podplati, vetrovka, kapa, oprema za dež ali sonce,planinske palice, 

planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2022. 

HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika in po dogovoru v bližnjih gostiščih. 

CENA:  Vozniku vsak sam poravna stroške prevoza.  

PRIJAVE: do torka, 13.9. 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, 21.9.2022!  

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! 
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