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Na Pot 7 slapov
Zbor
V soboto, 16. 3. 2019, zbor ob 6 uri na parkirišču Dolgi most na Viču. Prevoz organiziramo s 50-sedežnem
avtobusom, v primeru slabše udeležbe bo prevoz z osebnimi avtomobili.
Vodnik
Vodnik Marjan Klančar in organizator Dušan Resnik PD Delo.
Potek izleta
Zapeljali se bomo mimo Sočerge do Buzeta na Hrvaškem. Parkirali bomo pri pivovarni Favorit, od koder se
bomo odpravili na pot sedmih slapov. Po 15 minutah hoje po nasipu struge reke Mirne vstopimo v kanjon.
Že sam pogled na stene kanjona in korito reke nas tu prevzame. Pot od tu naprej je strmejša in nekoliko
zahtevnejša, vendar je varovana z ograjo za katero se je potrebno vseskozi držati. Za atraktivne poglede po
okolici se je potrebno varno ustaviti. Ko se tako povzpnemo do križišča poti na Velo peč, se pot poravna oz.
se nekoliko spusti. Od tu je pot lahka in se potem enakomerno vzpenja. Hodimo v smeri Napoleonovega
mostu v glavnem po markirani poti oz. kolovozu. Ob poti lahko opazimo nekaj zapuščenih hiš v naseljih
Selca in Glistonija. Ko pridemo do sipin, ceste in kraja Kuhari se pot spusti v naselje Kotle. Tu je atraktiven
pogled z mostu v korito reke in na stari mlin. Pot nadaljujemo ob strugi reke Drage v glavnem po kolovozu.
Dvakrat prečimo tudi reko, vendar je sedaj zelo malo vode. Kmalu pa potem pridemo do vhoda v zadnji
kratki kanjon dolžine okoli 100m, kjer je potrebno zopet nekoliko previdnosti. Kmalu nato pridemo do
mostu od koder naprej je makadamska cesta, ki nas pripelje do izhodišča.
Značaj ture (izleta)
Lahka pot, ki je po vstopu kanjon nekoliko zahtevnejša. Tu je potrebna je skrajna previdnost. Vseskozi pa je
pot varovana. Dolžina celotne poti je 13 km z 318m skupnega vzpona in prav toliko spusta. Najnižja točka
je 48m n. v., najvišja pa 281m n.v. Skupno bo hoje okoli 5 ur. V primeru dežja izlet odpade.
Oprema
Pohodna planinska obutev (nad gležnji), pohodne palice in oblačila za ta letni čas. Zaradi prečenja reke
imejte za vsak slučaj s seboj dve vrečki za zaščito, tako da se neboi potrebno sezuvati. Potrebna je tudi
zadostna količina pijače(1 l) in hrane. Na poti domov se bomo ustavili v Sočergi, kjer bomo imeli zakusko z
bobiči s pršutom in kruhom ter pijačo. OBVEZNO S SEBOJ IMEJTE OSEBNI DOKUMENT ZA PREHOD MEJE.
Stroški
Skupni strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev . Predviden strošek prevoza z avtobusom
in toplega obroka je 20€.
Prijave
Prijava tu na spletni strani društva, do četrtka 14. 3. 2019 do 16 ure.
Dodatne informacije
Marjan Klančar (041 990 371).

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
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