PD Slivnica pri Celju
vabi na pohod

od Cola do Abrama
19. marca 2017

OPIS POTI:Podajamo se na manj znan del Slovenske planinske poti (SPP), ki zajema
območje pod Trnovskim gozdom, planoto Hrušico in Nanosom.
Pohod bomo začeli v Colu, kraju s pomenljivim imenom na cesti med Ajdovščino in
Godovičem, od koder nas bo pretežno gozdna pot po 2 urah pripeljala na Javornik (1240 m),
hrib, ki bo ta dan naš najvišji, s stolpa na njem pa bo ob dobri vidljivosti pogled segel vse od
Kamniško-Savinjskih Alp do Triglava in Jadranskega morja.
Na Pirnatovi koči, ki je od vrha oddaljena 10 minut, si bomo privoščili kratek počitek, potem
pa jo mahnili do Podkraja. Na tem delu poti nas bo spremljal nič kaj prijeten pogled na
posledice žledoloma pred nekaj leti, naše vonjalne čute pa bodo prebujale preproge gozdnega
česna – čemaža, ki ga je v pomladnem času tod v izobilju. Za ta del poti bomo potrebovali tudi
2 uri.
Sledil bo še »finiš« našega pohoda do Abrama. Če obljubim, da nas bo ta nagradil s
čudovitimi razgledi, bom lagala, ker bomo zadnje dobre 2 uri hodili večinoma po gozdu, naš
mir pa bo verjetno zmotil kakšen italijanski nedeljski turist, ki se bo peljal na nedeljsko kosilo k
Abramu. Zagotovo ne bomo srečali medveda, ki se pred hrupom raje umakne globlje v gozd,
tudi z namenom, da ga ne ulovijo, kot se je to zgodilo enemu žalostnemu primerku njegove
vrste, ki sedaj v kletki životari pri Abramu. Na turistični kmetiji Abram se bomo okrepčali in se
malo stran razgledali po Vipavski dolini in Postojnski kotlini, od tod pa se odpeljali proti domu.

ČAS HOJE: 6–7 h
ODHOD: ob 5.00 z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici
PREVOZ: kombi/avtobus
POVRATEK: v večernih urah
STROŠKI PREVOZA: 18 € (za člane) in 20 € (za nečlane)

HRANA: iz nahrbtnika + možnost malice v Pirnatovi koči pod Javornikom ter kosila
pri Abramu

OPREMA: primerna obutev (čevelj čez gleženj) in oblačila, primerna vremenskim
razmeram ta dan; pohodne palice glede na izkušnje

ROK PRIJAVE: sreda, 15. 3. 2017
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Nina Gradič Planko (040 518 097)

