"Po rimski cesti skozi zid in po robu Gore"
(Ladotov spominski izlet PD Onger Trzin in DPM Trzin)
Vabimo vas na tradicionalni izlet Planinskega društva Onger Trzin (PD) in Društva prijateljev mladine (DPM) Trzin z lastnim avtobusom. Vzemite si čas zase, za svojo družino, prijatelje in znance ter se podajte na prijetno popotovanje in kramljanje na "malo višji" ravni
nad Vipavsko dolino.

Kdaj:
Odhod:
Prihod:
Oprema:

sobota, 7. 9. 2019
ob 7.30. uri na parkirišču pri OŠ Trzin.
do 19. ure na isto mesto.
vremenu primerna oblačila, tudi protivetrna (dežja nismo naročili)
in lahka pohodna obutev.

Kratek opis poti

Ena izmed najbolj slikovitih pohodnih poti v Vipavski dolini poteka po robu Gore,
od koder se nam odpirajo pogledi na dolino, čez Kras do Tržaškega in Piranskega
zaliva. Po skalnih grebenih in travnikih, v tem času polnih cvetočih rastlin, se vije
nezahtevna pot - malo gor in malo dol - vse od Cola do Predmeje; mi bomo prehodili dobro polovico, natančneje od Kovka (Sinji vrh, 1002 m) do Predmeje.
Že med vožnjo na Primorsko se bomo ustavili na Hrušici (rimsko Ad Pirum) ter si
ogledali ostanke rimskega zidu. Dalje po cesti Col–Predmeja do Kovka, kjer bomo,
pri škrapljišču pod Sinjim vrhom, začeli s hojo. Med potjo se bomo ustavili tudi pri
Otliškem naravnem oknu in drugih naravnih in kulturnih posebnostih na poti. Kon-

Hrušica (rimsko Ad Pirum) nekoč ...

Fužine pri izviru Hublja

Izvir Hublja

Otliško okno

čamo na razgledišču pri Predmeji, kjer nas bo čakal avtobus; med vožnjo v Vipavsko dolino si bomo ogledali še izvir Hublja in tamkajšnje Fužine.
Po izletu se bomo ustavili še nekje na ajdovskem, kjer bo čas za klepet v miru ter
možnost toplega obroka/napitka/sladice.
Prispevek:
Priporočljiva starost otrok:
Obvezne prijave:
Vodja izleta:

za odrasle/starše/spremljevalce - 5 €,
otroci in mladina - brezplačno.
5-6 let in starejši, zložne hoje je za okrog 8 km
oziroma 3,5–4 ure (skupaj s počitki).
natasa@gladek.si (do vključno četrtka, 5. 9. do
12. ure oz. zasedbe mest).
Miha Pavšek (vodnik PZS oz. PD Onger Trzin).

