KOKOŠ (674 m)

12.02.2022

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 12.februarja 2022 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Gorazd Primic – vodnik PZS
POTEK TURE: Novo mesto – Lokev (425 m) – Prelože pri Lokvi (495 m) – Koča na
Kokoši (670 m) – Kokoš (674 m) – Škibin - Lipica – Novo mesto
Kokoš je eden vrhov gričevja, ki ločuje Sežanski Kras (bolj natančno Lokavsko polje) od
Tržaškega zaliva. Gričevje je prepredeno s pešpotmi, kolesarskimi in jahalnimi stezami in kot
takšno idealno za spomladanske ali jesenske sprehode. Kokoš in bližnji izvir Vroče sta očitno
priljubljena cilja planincev, če sodimo po odlično urejenih poteh, klopcah in mizah,
postavljenih ob njih. Koča na Kokoši se razteza nad turistično znano Lipico, največjo
slovensko vasjo Lokev in najstarejšo turistično jamo v Evropi, Vilenico. Koča je odlično
razgledišče, saj v jasnih dneh lahko opazujemo Triglav s sosednjimi vrhovi, kraške vrhove
(Nanos, Vremščico, Slavnik), ter obalo z zaledjem in bližnjimi mesti (Koper, Izola, Piran, Trst,
Videm in celo Benetke). V ozadju lahko v jasnem vremenu opazujemo tudi verigo Dolomitov.
TURA: Začeli bomo pri Taboru (obrambnem stolpu) v sredini vasi Lokve. Prečkali bomo magistralko Divača
(bivši) mejni prehod Lipica in se po makadamski poti začeli po kraških travnikih vzpenjati proti Preložam. Tik
nad vasjo se nam odpre lep pogled proti Nanosu. Pot nas bo pripeljala v Prelože, stisnjeno kraško vasico,
vodila nas bo mimo kapelice in vaškega vodnjaka, za katerim bomo zavili desno v hrib proti izviru Vroče.
Vzpenjali se bomo skozi Prelože, nato pa skozi vedno bolj gost gozd. Nadaljevali bomo po makadamski cesti
in v pol ure dosegli izvir Vroče. Na razcepu bomo nadaljevali desno, po slabšem gozdnem kolovozu, ki bo
prešel v makadamsko cesto, po kateri bomo v pol ure prišli do planinske koče na Kokoši. Po daljšem postanku,
ki ga bomo izkoristili za okrepčilo se bomo spustili proti Škibinu in Lipici, ki jo bomo dosegli po dobri uri
hoje. V Lipici nas bo čakal avtobus za povratek v Novo mesto, ki je predviden ob 19.00 uri.

SKUPAJ HOJE: 3-4 ure
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot
VREDNOST TURE: 14 točk
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika !
CENA: 20 EUR
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: do 10. februarja 2022:
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715
Ne pozabite na zaščitno masko.
Na izletu bomo upoštevali pogoj PCT !

Plačali boste lahko tudi članarino PZS 2022 !

www.pd-pohodnik.si

Zaradi velikega zanimanja se lahko že prijavite za junijski izlet na Korčulo. Razpis bomo poslali takoj,
ko dobimo ponudbo od turistične agencije Mana !!!

