
Vtisi in poročila s pohodov in drugih aktivnostih 

PD Kočevje v letu 2015  



31. 1. 2015 

Nočni pohod do Koče pri Jelenovem studencu  
V soboto, 31. januarja 2015, je PD Kočevje organiziralo nočni pohod do Koče pri Jelenovem studencu. V 

Podgorski ulici se nas je zbralo 90 pohodnic in pohodnikov. Startali smo ob 19. uri iz zasneženega parkirnega 

prostora proti brunarici in nekje na pol poti zavili na vlako, ki pelje proti Fridrihštajnu in koči. V koči sta nas 

pričakala Jožica in Boris z toplim čajem, pričakali so nas tudi drugi pohodniki, ki so hodili po Kalanovi ali 

grajski poti.  

Koča je bila nabito polna, a se je kljub temu plesalo in pelo z dvema harmonikarjema.  

Toni Žuk 

  



9. 5. 2015 

Po planinski poti in ogled zanimivosti na otoku 

Rab 
Na avtobusni postaji v Kočevju se nas je ob 5:30 uri zbralo 25 planincev in odpeljali smo se v smeri Petrine. 

Ob poti se nam je pridružilo še 7 pohodnikov, tako da je bila skupno število 33. Potovanje se je hitro odvijali 

in že kmalu smo bili na Jadranski magistrali. Če je bilo v Kočevju vreme še nekoliko kislo, se je proti jugu 

zjasnilo in ponujalo nam je lepe razglede na hrvaško obalo in otoke. V trajektni luki Stinica je bilo dovolj časa 

za jutranje okrepčilo, nato pa trajekt do Mišjaka in avtobus do Mundanije, kjer nas je pričakal naš planinski 

prijatelj Branko iz Rabskega planinskega društva. Po kratki predstavitvi poti smo se kar kmalu podali na pot 

proti najvišjemu vrhu otoka Rab Kamenjak (408 mnm). Kadar pridemo slovenski planinci, v katero od republik 

bivše skupne domovine, nam vedno pripravijo posebno ponudbo z nekoliko bolj začinjeno potjo. Ker smo 

Slovenci znani kot dobri pohodniki, nam je tudi Branko pripravil pot proti vrhu po večinoma brezpotjih. Seveda 

pa je vedel zakaj, saj so se nam odpirali čudoviti razgledi na skoraj celoten otok z izjemo južnega dela. Zaradi 

tako lepih razgledov, obilice rastlinja in razlag, ki smo jih bili deležni z Brankove strani, smo porabili do vrha 

skoraj tri ure, namesto uro in pol kot je po normalni poti. Nekateri so se nekoliko pošalili, da je to zato, ker 

smo šli okoli r..i v žep. Sicer pa časa je bilo dovolj in na vrhu smo si privoščili malico iz nahrbtnika, ki so jo 

začinili naši prijatelji iz osilniškega konca, pa tudi Branko je potegnil prisrčnico in nam dal za pokušino njihovo 

lozovačo. 

Povratek do izhodišča je potekal po Premužičevi stezi, ki je lepo urejena, ne prestrma planinska pot, ki nas 

je pripeljala do izhodišča. Vmes smo se ustavili tudi na razgledišču »Tomašičeva vidilica« od koder je bil lep 

razgled na mesto Rab z okolico. Z vrha pa do avtobusa smo porabili slabo uro. Tu smo se poslovili od našega 

vodnika Branka, ki so ga čakali drugi opravki, nam pa je pripeljal vodnicoRomano, ki nam je razkazala ostale 

znamenitosti Raba. 

Najprej smo se odpeljali v Kampor na ogled spominskega parka, delo slovenskega arhitekta Eda Ravnikarja, 

ki stoji na mestu fašističnega taborišča. Kot je znano je bilo v tem taborišču preko 15.000 taboriščnikov od 

med njimi mnogo mater z otroci, ki so bili izpostavljeni strahovitim razmeram. Točna številka ni znana, vendar 

je precej točna ocena, da je umrlo preko 5.000 taboriščnikov. Ker je bilo tu veliko Slovencev je bil za nekatere 

ogled precej čustven, saj so tu pokopani tudi nekateri bližnji svojci pohodnikov. 

 

 

Z avtobusom smo se nato odpeljali do parkirišča pred mestom Rab in peš odšli do restavracije na malico. V 

restavraciji nas je čakalo presenečenje v obliki predsednika Rabskega PD, ki pa nam je predstavil posebna 

gosta, župana občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča in direktorico občinske uprave Lili Štefanič. Namreč, 

občina Rab in občina Kočevje sta pobrateni in ker je 9. maj občinski praznik na Rabu se je delegacija naše 



občine udeležila proslav ob tej priliki. Med drugim sta se udeležili položitvi venca pred spomenikom žrtvam, 

v spominskem parku Kampor. 

Po dobrem golažu in pivi (ali dveh) smo se v spremstvu naše vodnice odpravili na ogled mesta. Rab ima tako 

bogato zgodovino, vse od pred Rimskega cesarstva pa do danes, da bi zmanjkalo prostora in časa, da bi 

vsaj malo opisal to kar nam je predstavila ga. Romana. Vsekakor je bilo še vedno dovolj časa, da so šli ta 

pogumni zaplavat, prisluhnili smo ansamblu, ki se je pripravljal, da bo igral na večerni »fešti«, nato pa na 

avtobus, na trajekt in okoli polnoči smo bili doma v deževnem Kočevju. 

Milan Mlakar 

  



16. 5. 2015 

Glinščica – Ferati Bruno Biondi in Nos 
Na tokratno bolj zahtevno turo se nas je odpravilo 14 planincev. S seboj smo imeli kot obvezno opremo 

tudi varnostni pas, samovarovalni komplet in čelado. Naš cilj je bila Glinščica in ferate, k i potekajo po 

stenah nad samo dolino. Spodnji del doline Glinščice je v Italiji, v slovenski občini Dolina pri Trstu, ki je 

tudi pobratena z našo kočevsko občino. Mini avtobus nas je popeljal preko Sodražice in Cerknice 

(obvezna kavica) do Kozine in nato še nekaj kilometrov do mejnega prehoda v Italijo. Kmalu zapustimo 

glavno cesto in se spustimo do parkirišča pri razgledni točki vasi Jezero.  

Tu se opremimo s vso potrebno opremo za frate in po slabih 10 minutah smo pod steno. Takrat pa se 

začne zares. Najprej par metrov navpično, nato v levo. Že teh nekaj prvih metrov nam da misliti. Ferata 

je narejena v italijanskem stilu, jeklenice so ohlapne in pa še posebnost, na celotni poti so samo naravna 

stojišča. Le na nekaj mestih je v steno vklesano kakšno stojišče v globino največ 2 cm, sicer pa razpoke, 

stopničke, štrleči kamni, neravnine, kar pač narava ponuja. Zato pa so toliko bolj trpele roke, saj so bile 

nekatere vertikale visoke tudi preko 10 m, vmes pa komaj kakšna stopa. Marsikatero prečenje je bilo 

celo previsno, da si se moral usločiti in skoraj celo težo prenesti na roke. Ker si se moral vmes še 

prepenjati, je bila cela zadeva še bolj »špasna«. Ravno to prepenjanje je nekaterim povzročilo kar nekaj 

težav. V največji vertikali so priplezali skoraj do vrha, vendar so se v pozabili prepeti. Potrebno se je bilo 

spustiti nazaj, obstati z nogami na komaj vidni stopi ali razpoki, se z eno roko prepeti, v naslednji raztežaj 

in celo zgodbo ponoviti. V takih primeri si se moral na vrhu vertikale ustaviti za nekaj minut, da so se ti 

mišice umirile in si lahko nadaljeval. Nato pa zopet malo prečenja, pa proti vrhu in ko že misliš, da boš 

izplezal na vrh in izstopil, se ferata spusti strmo navzdol do široke police, kjer dejansko lahko malo počiješ 

na trdih tleh ali celo izstopiš. Nato pa zopet navzgor pa naravnost in navzdol pa zopet… In tako dobro 

uro in pol plezanja v steni. Ko prideš do konca ferate Bruno Biondi je prva stvar, ki se je zaveš ponos, 

da si opravil nekaj velikega in, da (še) nisi za v staro šaro. Kdor opravi s to ferato gre lahko kamor koli v 

naše hribe, če pa na ferati ni imel posebnih težav pa je zrel, da gre (seveda z izkušenim vodnikom 

alpinistom) plezat v severno triglavsko steno za začetek Slovensko smer.  

Sicer pa so bili razgledi iz ferate čudoviti. Na poti je dovolj skalnih polic, da si se lahko mirno ustavil, se 

spočil in razgledoval po dolini posuti z vasmi v dvojezični občini Dolina pri Trstu. Tu so vasice Botač, 

Boljunec, Dolina, naprej pa nam je pogled segal do industrijske cone z rezervoarj i za gorivo in na samo 

mesto in pristanišče Trst. Nad Trstom se je videl grad Socerb in deloma slovensko Istra z Ankaranom in 

Koprom, v ozadju smo videli strme klife nad Strunjanom. Iz fotografij ste lahko videli, da je bilo v steni 

tudi polno zelenja in cvetja. Tisti, ki še nismo imeli dovolj, teh pa nas je bila večina, smo se podali še v 

ferato Nos. Za to ferato velja pregovor »kratko ampak sladko«. Takoj na začetku je manjkal del jeklenice, 

ki jo je Toni nadomestil z vrvjo. Nato pa strma vertikala, tako skopa s stopami, da so nekateri bolj praskali 

pot steni, kot pa da bi se nanjo opirali. Če pa si si steno predhodno malo bolj ogledal si opazil, da je stop 

ravno dovolj, da si se v sunku povzpel do vrha. Nato si objel nos, se okoli njega prestopil na drugo  stran 

do poličke , nato naokoli in strmo navzdol do lestve, ali pa še malo naokoli in ob jeklenici navzdol do 

steze. Zmaga! Sedaj si lahko čestitamo in se počasi odpravimo nazaj do avtobusa, do koder imamo okoli 

20 minut. 

V avtobusu pustimo plezalno opremo in se odpravimo par minut naprej na razgledišče Jezero. Od tu sem 

nam odpre razgled, kot je deloma že opisan poleg tega pa še proti jugu na dolino Glinščice in traso 

železniške proge Kozina Trst, ki je sedaj spremenjena v sprehajališče in pa predvsem v raj za 

kolesarjenje. Tudi mi smo se spustili z Jezera do te poti in se po njej, pod stenami in skozi predore 

sprehodili do odcepa, od koder smo se po strmi stezi spustili v dno same doline. Najprej smo prišli do 

prvih hiš vasice Botač, ki leži tik ob meji in jo s Slovenijo povezuje Steza Prijateljstva. Tu smo že ob 

potoku Glinščica, ki se kak kilometer naprej preliva čez steno v 40 metrskem slapu. Nekoliko naprej se 

odcepi steza proti cerkvici iz leta 1267 Sveta Marija na Pečeh. Tisti, ki še nismo imeli dovolj, smo se 

povzpeli po tej stezi, si cerkvico ogledali in se pred njo slikali, nato pa pot nadaljevali s spustom do poti, 

ki vodi v dvojezično vas Boljunec. Med potjo smo si ogledali ostanke rimskega vodovoda iz prvega 

stoletja in kmalu prišli do planinskega zavetišča Mario Premuda italijanskega alpinistična društva iz Trsta. 



Seveda je bila tukaj obvezna piva, ki pa je bila kljub zasoljeni ceni 4 € samo 0,4 l, tako da je prva kar 

hitro poklicala še drugo. Nato še kratek ogled mesteca (ali vasi) Boljunec, nato pa na avtobus do Kozine, 

kjer smo si v gostilni in pivovarni Mahnič privoščili domače primorske dobrote in pa pivo, ki smo ga za 

manj denarja dobili več. 

Milan Mlakar 

  



17. 5. 2015 

Interno kopno usposabljanja VPZS PD Kočevje 

in PD Ribnica 
Po planu planinskih društev Kočevje in Ribnica je bilo na sporedu kopno usposabljanje vodnikov obeh 

društev. Udeležilo se ga je 7 vodnikov kočevskega društva, 3 iz ribniškega društva in 4 člani, ki planirajo v 

letošnjem letu nekaj zahtevnejših tur po evropskih Alpah. Usposabljanje je vodil Simon Figar, ki je svoje 

bogato znanje prenašal na ostale udeležence. Na tokratnem usposabljanju smo predelali večino vozlov, 

vertikalno in horizontalno ograjo, varovanje in hojo ob ograjah (prusikov vozel), spuščanje s pomočjo dvojne 

vrvi in reverza, reševanja ponesrečenega in še kaj. Vsak od udeležencev je tudi sam praktično preizkusil 

pridobljeno znanje. Na koncu je sledila še analiza tečaja in ugotovili smo, da so takšni tečaji potrebni, kar je 

pokazala tudi lepo število udeležencev. K predstavitvi takšnega tečaja, ki je potekal nad Kočo pri Jelenovem 

studencu, bi morali pritegniti tudi ostale udeležence, predvsem tiste iz mlajše generacije. 

Milan Mlakar 

  



6. 6. 2015 

Po Krpanovi poti 
Prvi del Krpanove poti, ki je dolga kar 91 km in povezuje celotno Notranjsko kraško regijo, smo začeli leta 

2008. Drugo  leto  smo  opravili  še  drugi  del,  nato  pa  je  do realizacije preteklo kar nekaj let. Ostalo nam 

je namreč še dobrih 35 km Krpanove poti, ki pa vodi večinoma po vlakah in gozdnih cestah, zato sva se z 

Vido odločili, da pot kombiniramo z avtobusnim prevozom. 

Pohod smo začeli v zgodnjih jutranjih urah, ker so bile napovedane visoke temperature ozračja. Na Slivnico 

smo se povzpeli z Grahovega po gozdnem in travnatem predelu. Spust  v  Cerknico  je  bil  po  dobro  

markirani  poti  mimo pašnikov polnih govedi in konj. Rakov Škocjan in mali naravni most, sta nas sprejela v 

vsej svoji lepoti. Žalostno je le, da hotel v Rakovem Škocjanu, kjer bi dobili žig Krpanove poti, že leto dni 

sameva. Še vedno pa je v dobrem stanju. Pot pod mostom je lepo urejena, le vhod v Želske jame je bil 

nekoliko spolzek  in moker. Ogledali smo si tudi plezalno predstavo in igro barv na jezercu. Vzpon na Veliki 

Javornik nam je nekoliko pognal srce, saj smo v strmino kar grizli kolena, sonce pa je po žledu uničenem 

gozdu, neusmiljeno pripekalo. Na vrhu postanek, hrana z nahrbtnika, dobra volja in spust proti Postojni  po 

vlakah in gozdni cesti. Malo pred Postojno smo naredili še kratek vzpon na Dom Mladika na Prečni rebri, kjer 

smo z užitkom spili točeno pivo. Tu je bil postanek nekoliko daljši, saj se po 7 km dolgi poti po cesti obsijani 

s soncem nikakor nismo mogli odžejati. Še postanek v piceriji Portus in zadovoljni smo se vrnili v Kočevje.   

Števka Ule 

  



13. 6. 2015 

Krvavec 
V soboto, 13. junija se nas je 9 članov društva udeležilo dneva slovenskih planincev na Krvavcu. Na srečanje 

smo se odpravili skupaj z PD Ribnica, njih je bilo 6. Po obvezni jutranji kavici v Vodicah smo se odpeljali do 

našega izhodišča na planino Jezerca. Pot smo nekoliko spremenili zaradi praporščaka in smo šli po bližnji 

poti do Krvavca, tu smo se malo okrepčali in se odpravili proti Zvohu. Na vrhu smo si privoščili hitro malico, 

saj je pihalo bilo je megleno in mrzlo. Hitro smo sestopili do hotela na Krvavcu, kjer je bil sprevod 

praporščakov in proslava. Po proslavi je sledil ples z ansamblom. Pohod smo zaključili z dobro pizzo v 

Cerkljah na Gorenjskem. 

Toni Žuk 

  



4. 7. 2015 

Škrlatica 
Minulo soboto smo se podali na Škrlatico. Zbrala se naj se skupina 13ih. Pot nas je iz soparne doline Vrata 

skozi gozd vodila po strmih pobočjih do s soncem obsijanega Bivaka IV na rušju, kjer smo imeli prvi daljši 

postanek za malico. Nadaljevali smo skozi meglo pod ostenjem Dolkove špice in po vzponu po sipkem 

melišču dosegli krnico Zadnji Dolek od koder smo se povzpeli na razgleden vrh. Skoraj ves čas vzpona nas 

je spremljajo sonce, dan je bil krasen, vročini pa nismo pustili, da bi nam pokvarila dobro razpoloženje. 

Sestopili smo po poti vzpona. V Vrata smo se vrnili prašni in utrujeni ampak je bilo pa lepo.  

Simon Figar 

  



18. 7. 2015 

Triglav 
12 članov PD Kočevje se nas je v soboto, 18. 7. 2015, odpravilo na "streho Slovenije" - Triglav. Na vrh smo 

se podali iz doline Vrat po poti skozi Plemenice, ki je že sama po sebi zelo zahtevna, poleg tega pa nam je 

nagajalo tudi vreme - ampak tokrat ne dež, temveč močno sonce in zelo visoke temperature. Vendar se "stari 

mački" nismo dali, naredili smo kak postanek več in tako brez večjih težav preko jeklenic osvojili vrh. Prespali 

smo v Domu na Kredarici. Naslednje jutro smo se bolj "nabriti" povzpeli še na Rjavino, vmes smo se okrepčali 

v Staničevem domu, z vrha pa smo se spustili do Tominškove poti in po njej sestopili v dolino - enako kot 

preostali del ekipe, ki se je po Tominškovi poti v dolino podal neposredno s Kredarice. Imeli smo se odlično. 

Peter Poje 

  



21. 7. 2015 

Na Kriški gori, otvoritev nove kuhinje 
Naši prijatelji iz Doma pod Kriško goro so posodobili kuhinjo. Tako smo bili povabljeni na uradno otvoritev. V 

nedeljo, 21. 7. se nas je zbralo 18. Vožnja je hitro minila, kljub obveznemu postanku na postajališču Voklo. 

V Gozdu nas je čakal naš vodnik Toni, ki je skupino popeljal po ovčji poti do Doma. Dušan še ni bil tu, zato 

smo se trije odločili priti do Doma po daljši poti, preko Tolstega vrha. Pot nam je ob čudovitih razgledih in 

razlaganju Milana hitro minila. Na Tolstem vrhu se nam je v vsej svoji mogočnosti predstavil Storžič, ki pa je 

hitro zavil svoj vrh v meglice. Sonce nas je še nekaj časa spremljalo po grebenu do Doma, nato pa nas je 

zajela kar hladna meglica. Stane je ugotovil, da je vzel očala in kremo za sončenje, bundo, ki bi jo pa zelo 

potreboval, je pustil doma. Znali smo si pomagati, malo smeha, zabave, plesa, dobre hrane in pijače. 

Ansambel nas je pošteno segrel in z dobro voljo smo priklicali tudi sonce. Težko smo se poslovili od 

gostoljubnih Križanov, ampak vsega lepega mora biti enkrat konec. Mislim, da se lahko v imenu vseh 

udeležencev pohoda še enkrat zahvalim gostiteljem in zakličem: kmalu na snidenje.  

Štefka Ule 

  



17. 8. 2015 

Monte Rosa Italija (Punta Gnifetti 4554 Mnm) 
Člani PD Kočevje in članica iz PD Ribnica, smo se tokrat odpravili v Italijo na najbolj mogočno pogorje 

Peninskih Alp Monte Roso. Cilj je bil osvojiti 4 najvišji vrh tega pogorja 4554 m visoko Punta Gniffeti 

(Signalkuppe), na katerem stoji najvišja koča v Evropi Rifugio Capanna Regina Margherita. Koča je 

imenovana po italijanski kraljici, ki je bila prisotna na otvoritvi davnega leta 1893. V koči se, poleg restavracije 

in ležišč za planince, nahaja tudi fizikalno-meteorološki observatorij za regijo Piemont. 

 
Punta Gnifetti in koča Regina Margherita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na pot se nas je s kombijem odpravilo osem članov našega društva in Zdenka iz Ribnice. Do vasice Alagna 

Val Sesia je pot trajala skoraj 9 ur nato smo se s sistemom žičnic povzpeli na višino 3200 mnm in po uri in 

pol dosegli kočo Rifugio Gnifetti na višini 3647 m. 

 
 

Tu smo imeli že rezervirano večerjo in spanje. Vremenske razmere so bile nekoliko nestanovitne, tako da 

smo se še v koči pozanimali za vreme v naslednjih dneh. Ker je bila napoved za naslednjo noč slaba (zapadlo 

naj bi okoli 75 cm snega) smo morali načrt o dveh spanjih v koči spremeniti in naslednji dan doseči cilj in se 

tudi vrniti v dolino. 

Vstajanje je bilo ob 4 uri in ob 5 h je skupina krenila na pot. Cela pot je potekala po ledeniku Lys Orientale 

med ledeniškimi razpokami in pod mogočnimi 4 tisočaki Vincent Piramide, Corno Nero, Ludvigshohe, Parrot 

vse do vrha Punta Gnifetti in same koče 

Regina Margerita. Pot do koče je trajala okoli 6 ur, vreme pa se je cel čas spreminjalo; ko je sijalo sonce je 

bilo vroče, vmes se je spustila megla, ki je otežila orientacijo, na 

grebenu je začel pihati veter, in temperature so močno padle. Vmes pa je tudi snežilo, 

tako da so se v eni uri zvrstilo vse možnosti vremena. Na vrhu in pri koči je bilo časa za čaj in pa slikanje, 

nato pa takoj nazaj proti koči Gnifetti. Vreme je bilo zopet zelo 

spremenljivo in po snegu in ledu čez in mimo ledeniških razpok približno 3 ure do vrnitve v kočo. 

Tu je bilo zopet časa le za kratek počitek in okrepčilno mineštro in nato po eni uri spust do gondole. Vreme 

se je dokončno pokvarilo, začelo je kar močno snežiti in po skalnem grebenu in čez ledenik Indren smo po 

eni uri dosegli prvo gondolo in se nato s sistemom treh žičnic spustili v dolino. Tu smo se preoblekli in se 

okoli 6. ure zvečer odpravili na pot. Zadnji od nas je bil doma okoli 2:30 ure, nato spanje in vrnitev kombija 

na lokacijo.  

Milan Mlakar 

  



23. 8. 2015 

MONT BLANC 4810 mnm 
Dvoletni projekt osvojitve Mont Blanca je bil 23. avgusta ob 6:25 uri, ko smo stali na vrhu dokončan. Seveda 

v grobem, kajti v hribih je tako, da je vzpon uspešno dokončan, ko si varno v dolini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pa pojdimo lepo po vrsti. 

Vir internet 

V lanskem letu me je Tone(Ožbold) povprašal, kaj ko bi šli zopet na Mont Blanc. Njegova odrasla otroka 

Gregor in Urška bi šla rada na vrh in sta prosila očeta, da bi ju pospremil. Zakaj pa ne in smo pričeli zbirati 

ekipo. Nabralo se nas je 11 navdušencev, ki smo pridno nabirali višinske metre in izkušnje v visokogorju. V 

ekipi sva bila midva s Tonetom, za katera bi bil to že tretji vzpon, Boštjan bi šel drugič, pridružila se nam je 

tudi Zdenka, načelnica vodniškega odseka iz Ribnice, ki bi tudi šla na vrh drugič. Ostali so Mont Blanc videli 

samo na slikah in bi bila to za njih vrhunska izkušnja. Kot sem že napisal, mi smo pridno nabirali kondicijo, 

vreme pa je v lanskem letu krojilo načrte po svoje in tako se je tudi nam na dan, ko smo imeli rezervirano v 

koči, vreme grdo pokvarilo. Vse skupaj je skoraj dobesedno padlo v vodo. Kaj sedaj? Načrt ostane isti, le da 

drugo leto. Tokrat bomo rezervirali dva termina, ni vrag, da ne bo vsaj v enem vreme lepo. 

Spanje v koči Refuge du Gouter moraš rezervirati preko interneta. Ker hodijo na Mont Blanc, ki velja za 

nekako najvišji vrh Evrope, gorniki iz celega sveta, je gneča za rezervacijo neznanska. V prvem terminu je 

nekje v mreži zablokiral terminal in v celem dnevu smo uspeli rezervirati le nekaj mest. Kasneje nam je, z 

nemalo napora, uspelo rezervirati za vse udeležence. 

Aja še to. Uradno je najvišji vrh Evrope Elbrus, ki s svojimi 5.642 m kar krepko prekaša Mont Blanc. Je pa 

nekako na vzhodnem obrobju Evrope v Rusiji na Kavkazu in na meji z Gruzijo, ki pa je že v Aziji. Kljub vsemu 

je v zadnjih desetletjih tudi Elbrus izredno obiskana gora, saj ga vsako leto obišče več kot tisoč obiskovalcev. 

Sicer pa vrnimo se k naši zgodbi. Torej uspešno smo rezervirali dva termina za 11 udeležencev in zopet 

pridno trenirali. V načrt priprav smo dali tudi vzpona na 3798 m visok Grossglockner in na 4554 m visoki vrh 

Punta Gnifetti (Signalkuppe) v pogorju Monte Rosa. Hodili smo na domače vrhove in tudi na Grossglockner 

in tu je bil že prvi datum. Vreme? porazno, dež in sneg na Mt. Blancu. Odpoved rezervacij, vračilo denarja in 

cel kup administracije. Približuje se drugi datum. Vreme se izboljšuje, napoved: daljše obdobje lepega 

vremena. Gremo! Rezervacija kombija in prostora v kampu, dogovori o potovanju. Nato kot strela z jasnega. 

Pot in koča Gouter sta zaprta. Vzrok? Zaradi visokih temperatur se je pričel taliti termafrost (stalno 

zamrznjena ledeniška tla), v velikem ozebniku so pravi podori kamenja. Smrtno se je ponesrečil nemški 

planinec, ki ga je na poti skozi ozebnik zadel kamen. 

Veliko razočaranje za vse nas. Kaj sedaj? Dopusti so dogovorjeni, čas je rezerviran, pade predlog, da bi šli 

na Monte Roso. Od 11 se nas 9 odloči in Monte Rosa oziroma en od njenih številnih vrhov Punta Gnifetti je 

osvojen. 



Že na poti domov dobimo sporočilo od Boštjana. Dva dni po našem datumu sta pot in koča Gouter zopet 

odprta. On namerava odpotovati v petek 21.8. zjutraj, se v soboto povzpeti do Gouterja in v nedeljo na vrh in 

spust v dolino. V torek bi si vzel čas za vzpon z gondolo na Aig de Midi in v sredo povratek domov. Dare je 

takoj za to. Midva s Tonetom sva tiho. Plačano imava potovanje v Makedonijo, ki se tudi prične v petek. Tudi 

ostali so tiho. Nekateri imajo službene obveznosti, drugi družinske obveznosti. V sredo izvem, da gresta 

polega Dareta tudi Zdenka in Simon. Dare se oglasi pri meni, debata  o  tem  in  onem.  Nato  pa  moja  žena:  

»pa  menda  ne  boš  pustil  zaradi Makedonije  dveh let priprav? Tja boš še vedno lahko šel na Mont Blanc 

pa???« Kar ne morem verjeti, da prav slišim. Za mojo družbo ti ni treba skrbeti, saj si mi priskrbel »žlahto«, 

da bodo pazili name. Za v Makedonijo so bili prijavljeni tudi nečak in nečakinja s prijateljico iz Postojne. 

Sedaj pa zopet zadnje priprave. Iskanje kombija, ali bi šel še kdo za nami? Prekličem vse in edino Dušan, ki 

vsaj nima družinskih obveznosti bo skušal v službi dobiti prosto. Pozno popoldne mi potrdi, da si je pridobil 

zamenjavo in da gre zraven. Sedaj nas je šest, pripraviti je treba vse za v hrib pa tudi za kampiranje v enem 

od številnih kampov v okolici Chamonixa. 

V petek zjutraj odhod. Do Chamonixa je preko Ljubljane skoraj 800 km. Prispemo v popoldanskih urah. 

Najprej gremo v kamp in postavimo šotore. Nato ogled zanimivosti Chamonixa, slikanje pred spomenikom 

dveh pogumnih mož, Jacques_a Balmata_a in Michel_a Paccard_a, ki sta leta 1786 prva stopila na vrh Mont 

Blanca. 

Drugo  jutro  vožnja  s  kombijem  v  Le  Fayet,  spodnjo  postajo  zobate  železnice imenovane Tramway du 

Mont Blanc. Ta železnica je bila zgrajena v letih 1907 do 1914, ko je vsa dela prekinila prva svetovna vojna. 

Železnica na svoji 12,4 km dolgi poti premaga 1.792 m višine do postaje Nid d'Aigle na višini 2372 mnm. Na 

nek način je bila odgovor na švicarske železnice, ki so zgradili progo na sedlo Junfraujoh na višini 3454 mnm. 

Po prvotnih načrtih naj bi proga pripeljala na goro Aiguille du Gouter (3863 mnm) v neposredni bližini Mont 

Blanca. S tem bi Francozi premagali Švicarje, turiste pa pripeljali tik pod, za tiste čase, najvišjo goro Evrope. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir internet 

 

Kakor koli. Železnica kar precej pomaga na našem vzponu do cilja prvega dne koče Gouter na višini  

3835 mnm. 

Takoj po izstopu z vlaka se prične lepa pot proti ledeniku in koči Tete Rousse 3167 mnm. Do tja smo porabili 

dobri dve uri. Takoj za istoimenskim ledenikom se prične vzpon ob jeklenici do zloglasnega ozebnika »Grand 

Couloir«, ki je bil s svojimi padajočimi kamni vzrok za zaprtje poti. Na robu se vsi umirimo, v tišini poslušamo, 

če kje leti kamenje. En prileti in odfrči v dolino. Potem tišina in drug za drugim pohitimo čez okoli 70 metrov 

širok ozebnik. Varno smo na drugi strani in potem po grebenu zelo strmo navzgor. Obe koči stara in nova 

nam kot orlovi gnezdi visita tika nad glavo. Zopet okoli dve uri in pridemo na plato pri stari koči in od tu par 

sto metrov po ledeniku do nove koče. Teh nekaj sto metrov je bil prvi preizkus za dereze, obvezne opreme 

za nadaljnji vzpon. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir internet 

 

Že takoj v hodniku moramo pustiti vso tehniško opremo, nahrbtnike pa na hodniku pred jedilnico. Od nas 

zahtevajo rezervacijo in kar kmalu dobimo številko sobe in postelje. Pozanimamo se za večerjo, ki naj bi bila 

okoli sedme ure. Nato pa v boj za čim bolj natančno vremensko napoved. Ker smo »individualci« nas nič kaj 

prijazno ne obravnavajo. Dajo nam list, ki je v francoščini, na oglasni deski je vreme v angleščini vendar v 

glavnem za Chamonix. Po dolgem pregovarjanju nam uspe izvedeti, da se bo vreme drugi dan spremenilo, 

predvidoma okoli dvanajste ure, sicer pa da bomo zjutraj videli in se odločili. Kdaj bo zajtrk bodo povedali 

lokalni vodniki, ki se bodo zjutraj odpravili proti vrhu. 

Po posvetu pade odločitev. Vstajanje ob 00:30, oblačenje in priprava opreme, nato zajtrk in čim prej proti 

vrhu. Drugo jutro vse po načrtu, le zajtrk je nekoliko kasnil, tako, da smo se odpravili proti vrhu malo pred 

drugo uro. Vreme – čudovito. Popolnoma jasno nad nami morje zvezd. Nekoliko je pihalo, veter se je okrepil 

na grebenu. Kar kmalu smo pri bivaku Vallot. Vstopimo nekoliko popijemo in se oblečemo za v veter (vetrne 

hlače, anorak, podkapo, wind-stoper rokavice, smučarska očala). Tu se je prva francoska naveza zaradi 

utrujenosti ene članice obrnila nazaj. Nadaljujemo proti vrhu, veter je zmeren do močan vendar obvladljiv. 

Obrne še ena naveza, tudi pri njih je enega člana zdelala višinska bolezen. Mi nadaljujemo z istim tempom 

počutje vseh je odlično. Kmalu je pred nami še zadnja strmina pred vrhom, na vzhodu se že prične svitati. 

Na vrhu nas bo čakal sončni vzhod in toplota si mislimo. Še 15 minut do vrha, imamo ga pred nosom. Še 

zadnja naveza, ki je dosegla vrh, se je mimo nas spustila nazaj proti Gouterju. Takrat pa, kot bi nekdo potegnil 

s čarovniško palico. Iz zahoda se potegne črn oblak in prej kot v minuti je vse v megli. Pohitimo na vrh 

naredimo tri posnetke in takoj obrnemo nazaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Zdenka Foto Simon 

 

 
 

Veter se je začel krepiti, počasi je začel naletavati sneg. Hitro, vendar še vedno dovolj varno se spuščamo v 

dolino. Gaz je še vedno dovolj vidna, na nekaj mestih jo napihani sneg že zasuje. Po dobri uri se iz megle 

prikaže zavetišče Vallot. Vsak od nas se oddahne, če ne bo drugače se še vedno lahko vrnemo in v bivaku 

počakamo na izboljšanje, oziroma  morebitno pomoč iz  doline. Nadaljujemo mimo bivaka  in se  spuščamo 

v dolino. Prične močneje snežiti, zaradi vetra letijo snežinke skoraj vodoravno.  

 

 

 

 

http://economictimes.indiatimes.com/slideshows/day-in-pics/july-04-2013/newly-opened-gouter-mountain-hut/slideshow/20914424.cms


 

 

Megla se prične gostiti vidljivost ni večja kot 6 do 7 metrov. Pridemo na manjši plato, ki ga je veter izpihal do 

ledene skorje. Temni madeži na tleh, ostanki uriniranja,  nam povedo, da smo še vedno na pravi poti. Tu pa 

se ustavi. Ne najdemo nadaljevanja poti s platoja v dolino. Iščemo še kakšne pol ure, megla se vse bolj gosti 

in nazadnje je vse ena sama belina. Odločitev: »nazaj v bivak!«. Gazi ni nikjer več, najdemo prehod čez 

ledeniško razpoko in nato utrjeno gaz, ki jo čutimo pod derezami. Če skrenemo s steze, se takoj ugreznemo 

do kolen in tako vemo, da nismo na pravi poti. Dobre pol ure se vzpenjamo, nato nekaj časa navzdol in nato 

zopet – iz megle se nam prikaže zavetišče, kot varno gnezdo približno 50 višinskih metrov nad nami. Še 

zadnji napori v strmino, mimo vremenske hišice po stopnicah navzgor in nato navzdol v varno zavetje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Zdenka 
 

 

Ko  sem  že  v  zavetišču  zaslišim  zunaj  glasove.  Dva  francoza  prideta  mimo  in nadaljujeta navzdol. 

Simon jima skuša dopovedati, da je megla tako gosta, da ne bosta našla poti. Francoza nadaljujeta pot, 

onadva tako dobro poznata pot, da bosta našla v dolino. Dare jima sledi 15 min. in se kmalu vrne. Francoza 

ne najdeta poti niti do platoja, kjer smo mi obrnili. Razvežemo se z naveze snamemo dereze in se razgledamo 

po prostoru. Po tleh je vse nasmeteno, le kakšni ljudje puščajo po tleh vse kar jim je odveč. Čez dobro uro 

zaropota na vhodu. Francoza sta le ugotovila, da je megla enostavno pregosta, da bi naredila karkoli 

pametnega. 

V bivaku je radijska zveza z GRS Francije. Skušamo se povezati z njimi, vendar ni odgovora. Mobiteli imajo 

povezavo in povežemo se z Boštjanom, ki je ostal v dolini. Dobimo številko GRS_ja, razložimo jim situacijo 

in jih prosimo za pomoč v obliki vodnika, ki bi nas, recimo s pomočjo GPS, spravil v dolino. Odgovor je, da v 

takšnem vremenu ne bodo tvegali z reševalcem, še zlasti ne, ker ni nihče od nas poškodovan, v Vallot_u pa 

smo varni. V tolažbo nam rečejo, da bodo poslali helikopter, če bo to dopuščalo vreme. V to ravno ne 

verjamemo, vendar za vsak slučaj pripravimo vso opremo,  da  jo  imamo  pri  roki.  Po  mobitelu  sporočimo  

svojcem  situacijo  in  jim povemo, da smo varni in da se najkasneje čez dva dni, ko je napovedano lepše 

vreme, spustimo v dolino. Tako izvejo za našo situacijo tudi člani našega PD, ki so v Makedoniji in držijo 

pesti, da bi se srečno vrnili. Sedaj smo že skoraj prepričani, da bomo ostali v zavetišču dva dni in dve noči. 

Pregledamo koliko imamo hrane in vode in damo vse na kup. Za silo bo dovolj. Na steni visi termometer, ki 

kaže –3⁰  C. Zato se sneg, ki smo ga prinesli na oblačilih in nahrbtnikih ne raztopi. Kaj narediti, da se ne 

podhladimo? V bivaku je polovica odeje in spalna vreča, darilo neke naše rojakinje, ki jo je pustila 

onemoglemu planincu. Da bi ohranili telesno toploto hodimo gor in dol po bivaku. Dobrih 5 m v eno stran in 

toliko nazaj. Ponoči izmenoma spimo in se sprehajamo. Odejo in spalko si delimo med sabo, oziroma se 

posameznik zlekne za urico in si nabere moči. Za pod glavo ali hrbet so dobre tudi PVC vreče napolnjene s 

smetmi. V bivaku je dvoje vrat. Ena so za WC, kjer vodi pravokotna cev nekam navzdol. Ob vetru imaš vse 

pogoje, da ti vsebino vrže nazaj, kjer koli že stojiš. Ker ni kljuke, eden drži vrata z druge strani, da ni prepiha 

in tako spraviš večino vsebine nekam navzdol. Druga vrata imajo ključavnici s številčnico. Ugibamo kaj je za 

vrati, akumulator za radijsko postajo?, kaj pa če je, seveda je, oprema za ljudi v stiski. Zopet pokličemo GRS 

in jih povprašamo za kodo. Hladen tuš, ker je »samo« dva dni slabega vremena in ker ni nihče poškodovan 

nam ne morejo dati kode. Ta je samo za poškodovane in če je napoved več kot pet dni slabega vremena.  

 

 

 

 



 

 

 

Drugo noč se je temperatura močno spustila. Sunki vetra so tresli bivak. Mraz se je zavlekel do kosti. Stisnili 

smo se v gručo, da smo se malo segreli, Dušan je skrčen napol sedel napol ležal na vreči z odpadki, Simon 

se je ovil z astronavtsko folijo. Vmes smo izmenoma hodili gor in dol. Končno jutro. Ob sebi sem imel zadnjih 

pol litra vode, čez noč je zamrznila in sem jo lahko samo pospravil v nahrbtnik. Zunaj pa – lepo jasno vreme. 

Veter je še vedno precej močan. Ob sedmi uri se skupaj s Francozi odpravimo v dolino. Francoza naj bi 

poznala pot, vendar sta hitrejša in nam kmalu izgineta iz pred oči. Sledimo stopinjam, ki pa se nekam sumljivo 

nadaljujejo v nepravo smer. Vrnemo se nazaj, zopet v klanec in poiščemo stopinje tistih, ki so ta dan krenili 

proti vrhu. Sledimo stopinje in kmalu zagledamo globoko pod nami kočo  Gotuer. Tokrat so razgledi enkratni. 

Mont Blanc je tik za nami, po dolini se še valijo megle, vse naokoli pa vrhovi, ki se že kopljejo v soncu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Zdenka 
 

 

Spustimo se proti koči, še skoraj navpičen spust preko seraka in potem v cikcaku do ravnine in kmalu smo v 

koči. Tam nas skoraj privoščljivo spoznajo za tiste, ki so prenočevali v Vallot_u (profesionalni vodniki imajo 

zelo močan vpliv na dogajanja v teh gorah). Privoščimo si zelenjavno juho in makarone, pospravimo opremo 

in se pričnemo spuščati po zasneženi poti proti ozebniku in naprej do vlaka. Ozebnik je bil miren in nas je 

lepo spustil čez. Nato pa naprej po lepi stezi do postaje vlaka »Tramway Du Mont Blanc«, kamor smo prispeli 

okoli 5. ure popoldne. Čez tri četrt ure smo že sedeli na vlaku in zapuščali področje »Bele gore«. V dolini nas 

je s pivom pričakal Boštjan. Vsak od nas je pojedel še kos francoskega kruha, pospravili smo opremo in 

Boštjan nas je odpeljal domov kamor smo prispeli okoli 4 ure zjutraj. 

In kakšni so vtisi po petih dneh, ko se je vse malo umirilo. Za nas je bila to še ena, konec koncev, prijetna 

izkušnja, kjer so se izkazale vse naše izkušnje, dobra telesna in predvsem psihična pripravljenost. Med nami 

je vse skozi vladalo tovarištvo in nesebičnost, delili smo vse kar smo imeli. Zahvalil bi se domačim in 

znancem, ki so bili ves čas z nami in verjamem, da jim je bilo na trenutke težje kot nam, ker so bili v 

negotovosti, mi pa smo natanko vedeli, kje in kako smo. Hvala Boštjanu, ki je v dolini naredil vse, da bi se 

čim prej rešili iz neprijetne situacije in za njegov nasmeh in pivo s katerima nas je pričakal v dolini. 

Milan Mlakar 

  



11. do 13. 9. 2015 

Srečanje planinskih društev iz pobratenih občin 

Rab, Dolina pri Trstu in Špital ob Dravi 
Člani Kočevskega planinskega društva smo gostili srečanje v okviru projekta »Evropa za državljane«. 

Obiskala so nas planinska društva iz pobratenih občin Rab iz Hrvaške, iz slovenske občine Dolina pri Trstu 

v Italiji in planinci iz občine Špital ob Dravi iz Avstrije. Sam projekt je potekal pod okriljem občine Kočevje, ki 

je tudi kandidirala na natečaju za sredstva v okviru omenjenega projekta. Dogodki so se odvijali tri dni od 11. 

do 13. septembra. 

V petek popoldne smo pričakali udeležence srečanja na avtobusni postaji. Najštevilčnejša udeležba je bila iz 

Raba od koder je prišlo 15 udeležencev, iz Doline pri Trstu jih je bilo 5 in 4 iz Špitala. Pospremili smo jih do 

naše koče, kjer jih je pričakala dobrodošlica v obliki domačih aperitivov in drobnega peciva. 

 

Za prispele je bila že pripravljena večerja, potem pa smo se preselili v posebno sobo, kjer nam je Vasja 

Marinč ob svojih fotografijah predstavil lepote ob »Kočevski planinski poti«. V hodniku je bil postavljen ekran 

na dotik z interaktivno vsebino kočevske planinske poti. Nad prikazanim smo bili vsi prisotni navdušeni, tudi 

tisti, ki smo to predstavitev že videli. Po predstavitvi se je razvila debata o prikazanem, ki je potekala pozno 

v noč, ko smo se nato domačini odpravili na svoje domove, gostje pa v sobe.  

Drugi dan je bila po programu najprej mednarodna konferenca na temo EKO turizem. Iz Kočevja so na 

konferenci sodelovali župan g. Prebilič, podžupan g. Bakovič, naš predsednik g. Janež, koordinatorka 



dogodka gdč. Bukovac in g. Mlakar. Po predstavitvi občine (g. Prebilič) in našega društva (g. Janež) je 

osrednja govornica, ga. Vladka Turk Mate strokovnjakinja na področju eko in trajnostnega turizma, izpostavila 

prednosti kočevske, ki ima največji delež gozdov in neokrnjene narave. Na to je bilo navezano tudi predavanja 

g. Mlakarja, ki je v sliki in besedi prikazal ekološko naravnani razvoj naše postojanke Koče pri Jelenovem 

studencu. Prikaz je potekal vse od skromnih začetkov leta 1953 pa do lanskega leta, ko je koča pridobila 

certifikat Okolju prijazna koča. 

Predstavnik občine Špital je predstavil turizem v njihovi občini, ki je tudi izrazito ekološko naravnan. Prednost 

dajejo peš in kolesarskim potem, ki jih imajo preko 200 km. Kot posebnost je izpostavil Milštatsko jezero, ki 

se ponaša s tako čisto vodo, da je primerna tudi za pitje.  

Predstavnik iz občine Rab je izpostavil masovni turizem kot primer nepravilnega izkoriščanja narave. Le ta 

se odvija v treh do štirih mesecih, v ostalem času pa je Rab precej prazen. Rab ima ogromno možnosti tudi 

na področju pohodništva, kjer so imeli v preteklosti več pešpoti kot danes. Tega se zavedajo vsaj v 

planinskem društvu, kjer obnavljajo stare poti, naredili so pa tudi precej novih in ena od teh je planinska pot, 

ki povezuje otok Rab po celotni dolžini od Mišjaka do Loparja. 

Po konferenci je sledil voden ogled mesta Kočevje in muzeja, nato pa smo se vsi odpeljali do koče, kjer nas 

je čakalo kosilo. Po kosilu je g. Prebilič slikovito povedal zgodovino gradu Fridrihštajn. To pa je bil samo uvod 

v popoldanski pohod do gradu, kjer so si udeleženci v mislih ponazorili dogodke, ki so se odvijali 600 let 

nazaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruševine gradu v 19. stoletju. Vir internet 
 

 

 

Povratek je bil čez Mestni vrh, kjer smo si ogledali novo pridobitev razgledni stolp in uživali v čudovitem 

razgledu na mesto Kočevje ter bližnjo in daljno okolico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razgled iz stolpa na Kočevje z okolico. 

Foto Erich Auer iz Špitala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udeleženci 

pred kočo 

foto Vasja M. 
 

Večer je bil namenjen druženju, 

kjer smo se ob živi glasbi 

ansambla Srčev As ter ob ognju 

zabavali planinci vseh štirih 

društev. 

 
 

 
 
 
 
 

Druženje ob ognju. 

Foto Erich Auer 



 

V nedeljo pa smo se takoj po zajtrku odpravili na planinski pohod na Loško steno nad kanjonom Kolpe. Na 

pohod se nas je odpravila slaba polovica udeležencev ostali so si naredili svoje dopoldne pred kočo, nekaj 

pa jih je šlo v mesto. 

Tisti, ki so prišli do samega roba Loške stene, niso mogli skrivati navdušenja nad samo steno in pa razgledi, 

ki se od tam ponujajo. V lepem vremenu so se videli hribi vse od Notranjskega Snežnika pa do hrvaških 

tisočakov Guslica, Snježnak, Risnjak in pa dolina Kolpe s svojimi vasmi in zaselki. Že ob prihodu nas je na 

robu stene pričakal trop gamsov, ki pa se je hitro pobral v dolino, nam pa je zato na povratku poziral modras, 

ki je pravzaprav čakal, da ga ogreje sonce in bi se umaknil pred radovednimi pogledi.  

 
Vrnili smo se do avtobusa in se odpeljali v kočo na kosilo, potem pa smo se poslovili z mnogimi obljubami, 

da se še vidimo, izmenjali smo si naslove in si zaželeli čim prejšnje snidenje. 

Milan Mlakar 

  



26. 9. 2015 

Slemenova špica 
Načrt po vzponu na Jezersko Kočno smo opustili takoj po prihodu na Zgornje Jezersko, kjer nas je v 

prebujajočem jutru sprejel vztrajen in vse močnejši dež. Odpeljali smo se proti Vršiču in se dokončno prebudili 

v Tonkini koči ob dišečem čaju. Od koče smo se po stari Vršiški cesti napotili proti Vršiču, ter mimo 

Poštarskega v hladu in vetru sestopili do Tičarjevega doma. Da ne bi šel dan v nič smo se povzpeli še na 

Slemenovo špico, od koder se nam je med posameznimi kapljami dežja ponudilo celo nekaj razgleda. 

Štefka Ule 

  



17. 10 2015 

Oskrbnikov dan (Noetov pohod) 
Podgorski ulici za NOETOV POHOD in OSKRBNIKOV DAN zbralo 69 udeležencev pohoda. Pohoda se je 

udeležil tudi pravi Noe s svojo barko, ostali pohodniki so tudi uporabili domišljijo in seboj prinesli nekaj na 

temo Noe. Pot nas je vodila po Kalanovi poti do ovinka na drugi cesti, kjer smo se okrepčali z pogačo in 

aperitivom, postregla sta nas Stane in Božo. Nadaljevali smo do Koče pri Jelenovem studencu, kjer sta nas 

pričakala oskrbnika Jožica in Boris, po toplem sprejemu sta nas pogostila z golažem za vedro vzdušje pa je 

poskrbel hišni ansambel z harmonikarji Marjanom, Tilnom in Gregorjem.  

Toni Žuk 



14. 11. 2015 

16. pohod po poteh Soseske zidanice Drašiči 
Letos smo se pri PD odločili, da se za Martinovo soboto udeležimo 16. pohoda po poteh Soseske zidanice 

Drašiči. In mislim, da smo naredili prav! Že sončno jutro je 30 planincem iz Kočevja pričaralo vso čarobnost 

tega pohoda. Res, da smo bili v Drašičih kar malo na trnih, ker smo hoteli čim prej začeti s pohodom. Toda 

kmalu nas je množica vsrkala vase in veselo smo se prepustili toku dogajanj, ki so ga pripravili organizatorji. 

Hodili smo od postojanke do postojanke, nismo se branili niti hrane, niti dobre, mlade vinske kapljice. 

Organizatorji so poskrbeli za vse; ni manjkalo tudi kulturnih prireditev. Tako smo si ogledali razstavo Drašiči 

iz leta 1965 in prisotvovali koncertu vokalne skupine Erčulj iz Suhe krajine ter moškemu zboru iz Mirne v 

cerkvi sv. Ane. Nisem vedela, da imamo tudi pesem o zelo pomembnem organu- nosu. Poskusili smo tudi 

vodo v Vidošičkem zdencu, ki prinaša dolgo in srečno življenje. Zakjuček pohoda in prireditve je bil na 

vinogradništvu Dolc, kjer pa smo se težko poslovili. „ Domov moraš iti, ko je nalepše“, nekako nam je uspelo 

in upam, da drugo leto ponovimo.  

Štefka Ule 


