Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO
Od Sežane do bivšega mejnega prehoda Lipica na »Kokoš«
po poti »živi muzej Krasa«
Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 14. 4. 2019 ob 7.00 na avtobusnem delu parkirišča Dolgi most.
Z lastnimi avti se bomo odpeljali do Sežane na izhodiščno točko pri gasilskem domu našega pohoda po poti »Živi
muzej Krasa«.

Vodniki
Dušan Debevec, Marjan Klančar
Potek izleta
Začetek poti je v Sežani, rojstnem kraju pesnika Srečka Kosovela. Zbrali se bomo na parkirišču-izhodiščni točki
našega pohoda po poti »Živi muzej Krasa«, ki je cca. 100 metrov naprej od gasilskega doma. Od tu nas bo pot
vodila po makadamu, stari Avstro-Ogrski cesti, ki predstavlja osrednjo cesto »Živega muzeja Krasa«. Cesta nas
vodi po kraški pokrajini, kjer bomo imeli možnost videti različne pojave in značilnosti kraške pokrajine ( vrtače,
pastirske koče, kale,…). Cesta povezuje Sežano z Bazovico. Po približno 4 km hoje se bomo ustavili na bivšem
mejnem prehodu Lipica, kjer je še vedno odptra trgovina, bivši »duty free shop«. Od tu se bomo povzpeli na
bližnji hrib »Kokoš« - visok 674 m, kjer si bomo vzeli čas za kosilo iz nahrbtnika ali kosilo v koči. Od mejnega
prehoda do koče na Kokoški je slaba ura hoje. Nazaj se bomo vrnili po isti poti do izhodiščne točke v Sežani. Več
o Živem muzeju tu v priponki.
Če bo čas in volja lahko obiščemo tudi bližnjo kraško jamo Vilenica. Cena vstopnice je 10 EUR/osebo, za skupino
večjo od 20 udeležencev je cena 8 EUR/osebo. Čas ogleda kraške jame je cca. 1ura.

Značaj izleta
Pot je lahka, višinska razlika je cca. 300 m, okvirni čas hoje s počitki je približno 5 ur.
Planinski pohod je primeren za vse člane društva.
Oprema
Primerna obutev in oblačila, pohodne palice, če jih uporabljate, energetski prigrizki in pijača.
Strošek
Prispevek za prevoz, za člane PD, je 10 EUR. Nečlani PD plačajo 2,00 EUR več.
Prijave
Prijava na spletni strani društva najkasneje do petka, do 12.00 ure.
Dodatne informacije
Dušan Debevec, 041 620 422

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/
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