Pohod Kraški rob s prijatelji iz PD Fram

23.10.2022

Visokim goram se počasi približuje zima, ki je za marsikoga za njihov obisk prezahtevna,
zato je sedaj ravno pravi čas, da se sprehodimo po domači kraški pokrajini. Na tehnično in
kondicijsko nezahtevnem izletu si bomo ogledali zanimivo pokrajino med Prapročami,
Jampršnikom in Kojnikom. Morda skočimo še na Lipnik in Golič. To je obsežno območje
miru in tišine, očarljive neokrnjene narave, kjer je velika verjetnost, da boš prej srečal
plaho žival, kot večjo skupino pohodnikov. Narava se odeva v jesenske barve, predvsem
žareči ruj bo prava paša za oči. Idealni pogoji, da razgibamo telo in napolnimo dušo v tej
navidezno revni pokrajini, ki pa skriva celo vrsto dragocenosti. Dolžino pohoda bomo lahko
prilagodili vremenskim razmeram in željam pohodnikov. Lepo vabljeni na potep.
Zbrali se bomo v nedeljo 23. oktobra, na parkirišču pred Lidlom v Šalari ob 8.30 uri. Z
avtomobili se bomo odpeljali na izhodišče pohoda v Praproče, kjer se nam bodo pridružili
naši štajerski prijatelji.
Za ogrevanje se bomo sprehodili do Zjata, kjer se nam bo odprl imeniten razgled na
Rižansko dolino, obmorska mesta in če nam bo vreme naklonjeno tudi na Alpe in
Dolomite. Sledil bo dolg, skoraj nezaznaven vzpon po razglednem skalnem robu do
Jampršnika nad zaselkom Brežec. Sledil bo rahel spust do nekdanje železniške postaje
Zazid in zmeren vzpon po kolovozu v smeri Lipnika in Goliča. Višje na grebenu nas bodo
pričakale travnate goličave in širni pogledi proti Učki, Snežniku in našim visokim goram.
Hoja bo vse prej kot dolgočasna. Zavili bomo nazaj proti severozahodu v smeri Kojnika,
kjer se bo začel zmeren spust na planoto južno od Podgorja in po zatravljenem kolovozu
nazaj v Praproče, kjer bomo po približno štirih urah žarečih obrazov dobre volje zaključili to
turo. Po krajšem druženju se bomo poslovili od naših pobratimov iz Frama in se odpravili
proti domu. Prihodnje leto pa spet skupaj kam na potep.
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