
Društvo si glede na trenutne razmere na terenu pridružuje pravico do sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec 
pohoda s prijavo na pohod potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda, da izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje 
na njem in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Dolžan je ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih 

planincev in dosledno upoštevati navodila vodnikov.

Zaradi 

slabega vremena 

preteklo soboto 

ponovno vabimo na

Planinsko društvo vitanje 
vabi

 v soBoto, 23. aprila 2022
na

              K U M ,  12 2 0  m
IzhodIšče:  Vitanje, pred Noordung centrom, ob 7:00 uri

    

oPis:   

Tokrat se bomo skupaj z našo osnovnošolsko mladino podali na Kum, ki je s 1220 metri najvišji 
vrh Posavskega hribovja. Ker se vrh dviga nad Zasavjem, ga nekateri imenujejo tudi Zasavski 
Triglav in ponuja najširši razgled po Sloveniji. Ob jasnem vremenu vidimo vse naokrog, od Lisce, 
Gorjancev, Snežnika, Nanosa, Julijcev, Karavank, Kamniških Alp in Posavskega hribovja do Uršlje 
gore, Pohorja in Boča. Na vrhu stoji božjepotna cerkev sv. Neže, ki je nekdaj veljala za najbolj 
priljubljeno romarsko svetišče Dolenjcev.
Ohranila se je legenda o preprostem dekletu Neži iz Kostanjevice na Krki, ki je v času poplav,
hude šibe za dolenjske kmete, sledila glasu in se podala na mogočni Kum molit.
Z avtobusom se bomo odpeljali do gasilskega doma v Podkraju – Hrastnik. Od tam se bomo peš
povzpeli na Kum. Na vrhu Kuma bomo občudovali poglede bližnjih vrhov in se tudi okrepčali
v planinskem domu. Od tam se bomo spustili do Lontovža, kjer nas bo čakal avtobus.  

čAS hoJe:   okoli 6 ur s postanki

Povratek:  do 18. ure v vitanje

Hrana:    iz nahrbtnika, možno tudi na planinskem domu

ZaHtevnost Poti:  lahka pot
PotreBna oPrema:  dobri, uhojeni planinski čevlji, nahrbtnik, pohodne palice    

    kdor jih uporablja, rezervna in topla oblačila, rokavice in anorak  

    za slučaj dežja.

strošek:    10 EUR za avtobusni prevoz

vodniki:   Melita Hrovat, Bojana Volk, Adriana Verdnik 

dodatne inFormaCije in Prijave:

     Prijave do četrtka, 21. aprila 2022.

    Bojana Volk, 051 393 797, bojana.volk@gmail.com 

    

mailto:bojana.volk%40gmail.com?subject=

