HOM 718 m – OSOLNIK 857 m
V SOB0TO, 12. 01. 2019
Ob hoji po Polhograjskem hribovju bomo naleteli na neverjetno število sakralnih objektov, saj
skoraj ni razglednega griča, vrh katerega ne bi bila postavljena cerkev. Pozimi, ko ni več listja na
orjaških bukvah in lipah na Osolniku, se le nekaj deset metrov stran od cerkve sv. Mohorja in
Fortunata odpre očarljiv pogled na predgorje Julijskih Alp, na Kamniško-Savinjske Alpe in
Karavanke.
ZBOR:

TURA:

Ob 8.00 uri na parkirišču pri Tušu.

S parkirišča pri cerkvi sv. Štefana v Sori začnemo našo pot po asfaltirani
cesti, ki pa jo hitro zapustimo. Usmerimo se desno na označeno stezo in
nadaljujemo v smeri Homa. Z vrha se nam odpre pogled na Gorenjsko. Po
počitku nadaljujemo v smeri Osolnika – nekaj časa po cesti, potem pa
stopimo na stezo in ji sledimo vse do razglednega vrha. Po počitku se bomo
spustili do Brunarice Osolnik, kjer boste imeli možnost toplega napitka.
Nadaljevali bomo do Mihelčičevega doma na Govejku, od tam pa nas čaka le
še sestop ob potoku Govejski graben do naselja Trnovec, kjer nas bo čakal
avtobus. Hodili bomo predvidoma 5 ur.

POVRATEK:

V Novo mesto se bomo vrnili predvidoma ob 17.00 uri.

OPREMA:

Potrebovali boste dobro obutev – visok čevelj, primerna oblačila glede na
vremensko napoved. Priporočamo tudi pohodne palice.

HRANA,
PIJAČA:

Iz nahrbtnika, možno se bo okrepčati tudi v Brunarici Osolnik in v Mihelčičevem
domu na Govejku.

CENA:

Za otroke 7 €, za odrasle 12 €, družinam priznamo popust.
Na avtobusu boste lahko poravnali članarino za leto 2019.

PRIJAVE IN
INFORMACIJE:

Najkasneje do četrtka, 10. januarja 2019
 po elektronski pošti: pd.krka.nm@gmail.com
 v pisarni PD Krka Novo mesto v torek med 16. in 18. uro
 pri mentorjih po šolah
 na GSM: 031 612 989, Diana

VODENJE:

Pohod bova vodila Diana in Gric ter vodniki in mentorji PD Krka Novo mesto.

Pojdimo skupaj varno v gore!

