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VABILO 

 
V nedeljo, 17. julija 2022 - PD Slavnik Hrpelje organizira zanimiv pohod namenjen bledi 

obloglavki, Kugyjevi rožici mladostnih sanj in vabi vsa planinska društva 
Meddruštvenega odbora PD Primorske in ostale ljubitelje narave. 
Pohod je pripravil in ga bo vodil Branko Bratož- Ježek (Info 031 316 977).  
Zbor in start pohoda ob 6.00 pri cerkvi v Movražu. Za nepoznavalce bo Ježek čakal 
ob pipi (AP) in usmerjal k cerkvi. Prijazno vabljeni!! 

 
Podroben PROGRAM: 
-Ob 6. uri zbor udeležencev pred cerkvico v Movražu. 
-Kratek nagovor in predstavitev pohoda, 
-Pohod po stari poti mimo sejnišč in čez naravni prehod na razgledišče Pod Steno v Zagradu, 
-rastišče črnič(ev)ja - črnega hrasta in blede obloglavke v Zagradu, 
-vojaška frontna črta - prve svetovna vojna, 
-k jami Vambrovci in na krožno pot Lačna-Mlini-Lačna (razgled na Movraško valo s Kukom in 

Velim Badinom), 
-čez bogata rastišča blede obloglavke pred Drevci nad Dvori, 
-Dvori - postanek pred vaškim vodnjakom (malica), 
-po krožni poti LML v spodnji del Movraške vale, čez asfaltno cestico na movraško Učno pot, 
-na Krog in k naravnemu mostu in k spodmolom pod Sočergo in nad Mlini, 
-po pobočjih Velega Badina skozi ruj in rastišča blede obloglavke na greben Badina, 
-po krožni poti LML na Veli Badin (najlepši primerek črnega hrasta!) 
in na sv. Kirik, kjer si bomo ogledali starodavno gradišče na Gradcu, 
-po križevem potu v Movraž, kjer zaključimo krožno pot nad Movraško valo. 
 
Pohod traja slabe štiri ure, se bomo pa spotoma pogosto ustavljali in spregovorili o tem in 

onem.  
Nekaj nasvetov:  
-oprema: dobra obutev - visoki pohodni čevlji,  
-pohodne palice, pokrivalo s širokimi krajci, 
-kreme, sončna očala, 
-dovolj pijače, raje nekaj več še v rezervi. 
 Morda še to. Zgodbo o Kugyju in rožici njegovih mladostnih sanj, bledi obloglavki (Cephalaria 

leucantha), je zelo lepo opisal naš žal že pokojni botanik dr. Tone Wraber v svoji knjigi "Sto 
znamenitih rastlin na Slovenskem". Na najbogatejšem rastišču jo bomo prebrali.  
 


