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Za izlet na Kobariški Stol (1673m) 
Zbor 
V nedeljo, 5.9. 2021, zbor ob 5.30 uri na parkirišču pod Halo Tivoli. Ob prijavah nad 20 udeležencev bomo 
organizirali avtobusni prevoz. 
 
Vodnik 
Vodnik Marjan Klančar 
 
Potek izleta 
Najprej se zapeljemo v center Kobarida, nato pa z vožnjo nadaljujemo proti mejnemu prehodu Robič. V 
bližini vasi Staro selo, zapustimo glavno cesto, ki pelje proti mejnemu prehodu Robič in z vožnjo 
nadaljujemo desno v smeri Breginja. Naprej v glavnem vzpenjajoči cesti sledimo do Breginja, kjer na 
parkirišču v bližini cerkve parkiramo. 
Pot nas bo nato vodila najprej po cesti, kmalu nato pa  sledi označena markirana pot v smeri Musca,  vendar 
je naš cilj Stol, zato na križišču poti nadaljujemo po označeni poti. Tako se naša pot nadaljuje proti cerkvi Sv. 
Magdalene in na vrh grebena, ki je najdaljši v Julijskih Alpah(30km). Nakar sledi še krajši vzpon na vrh Stola, 
kjer je tudi koča. Vrnili se bomo po drugi poti, mimo Malega vrha, Vršnje glave do Bivaka. Tu je potem odcep 
proti Potoku, kjer nas bo čakal avtobus. V primeru, da gremo z osebnimi avtomobili je vrnitev nazaj po poti 
vzpona.     
 
Značaj ture (izleta) 
Lahka pot, vendar so predvsem v mokrem za zdrs nevarna pobočja. Hoje bo za 6-7 ur. Dolžina poti cca 13km 
in 1200 m višine. Kondicijsko dokaj zahtevna tura. 
 
Oprema 
Običajna planinska obutev, pohodne palice in oblačila za ta letni čas. Zadostna količina pijače in nekaj hrane.  
 
Stroški 
Skupni strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev.  
 
Dodatne informacije 
Marjan Klančar (041 990 371). 
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