Planinsko društvo POLET te vabi na naslednji izlet:

KUŽELJSKE STENE
»po stenah nad Kolpo«
Kdaj:

sobota, 25. oktober 2014
ob 5:45 iz Mokronoga
ob 6:00 izpred Doma kulture v Šentrupertu
Kako: s posebnim avtobusom
Opis poti: Avtobus bo odpeljal iz Mokronoga, se ustavil v Šentrupertu in na ostalih vmesnih točkah po
potrebi. Nadaljevali bomo proti Kočevju, kjer se nam bo pridružil naš lokalni vodnik Marko. Pešpot
bomo začeli v Borovcu pri Kočevski Reki (območje je bilo včasih zaprto za javnost). Po kakšni uri hoje
bomo prek Kremparskega sedla dosegli vrh Krempe. Pot bomo nadaljevali do razglednega vrha Borič
(915 m) in se nato spustili do zapuščene vasice Rake. Vrh Kuželjske stene (857 m) bomo osvojili po
cca 3 urah in pol. Do Rak se bomo vrnili po isti poti (vmes bo lepo vidno naravno okno) od tu pa se
bomo spustili do vasi Srobotnik (260 m), ki je na samem bregu mejne reke Kolpe, kjer nas bo po
kakšnih petih urah hoje čakal avtobus.
Vračali so bomo po dolini Kolpe do Osilnice, kjer se bomo okrepčali v deželi Petra Klepca z Osilniško
korado v gostilni Kovač. Predviden prihod v Šentrupert v večernih urah.
Vodniki:

Damjan Zupančič
Martin Kumer, Marko Češarek

Zahtevnost poti:
Predviden čas hoje:
Potrebna oprema:

lahka pot
do 6 ur
pohodna, pohodne palice, dobra obutev (gojzarji), vetrovka, topla
oblačila – kapa, rokavice, rezervno perilo, osvežilna pijača, fotoaparat,
osebni dokument, izkaznica PZS

Strošek:

Otroci do 15 let
člani društva
člani PZS

10,00 €
15,00 €
17,00 €

V strošek so vključeni prevozni stroški. V strošek ni vključeno kosilo (4,5 €) v Osilnici
INFO: izlet je strokovno voden.
Prijave z vplačilom in v pisarni društva v sredo od 19. do 20. ure
dodatne informacije:
– Bojan Brezovar m.: 041/541-077,
– Martina Ruperčič tel.: 07/30-40-507
– e-mail: info@pdpolet.com
Rok prijave:
do srede, 23. oktobra 2014
Udeleženci, ki vstopate v Šentrupertu, parkirajte vozila pri Domu kulture!

