Vtisi in poročila s pohodov in drugih aktivnostih
PD Kočevje v letu 2016

5. 1. 2016

Tone Ožbold 50. vzpon na Triglav
Zadnje decembrske dni sem izkoristil za pohajkovanje z Alešem po Kolpskem robu in po vrhovih Borovške
gore, ko je zazvonil mobitel. Na drugi strani je bil Tone Ožbold dolgoletni načelnik vodniškega odseka in
moj dober planinski prijatelj:
»Milan za letos mi je ostal še en dolg - za sigurno sem si zamislil, da bom letos izpolnil jubilejni 50. vzpon
na Triglav.«
A torej to je, sem se zamislil, verjetno potrebuje kamerata za družbo, jaz pa že dva dni z našim ta mladim
od doma in to ravno za božične praznike.
»Vem, da je hitro, ampak mislil sem iti jutri ob pol štirih zjutraj. Saj mi ne rabiš takoj odgovoriti, pokliči me
zvečer«, zopet na drugi strani Tone. »Velja, ali gre še kdo zraven?« vprašam. »Samo še sin Gregor, sicer
pa bomo sami.« »Velja, se slišiva,« mu odgovorim, hkrati pa razmišljam, kakšen bo sprejem doma ob tej
novici.
Naj bo kakor koli, drugo jutro ob pol štirih sta bila Tone in Gregor pri meni in približno ob šesti uri, v popolni
temi, smo se odpravili iz Krme. Jutro je bilo mrzlo, okoli – 7 stopinj,
v žarkih čelnih svetilk so se iskrili veliki snežni kristali. Vsaj v
Spodnji Krmi je še bila zimska idila, čeprav je bila pot kar
poledenela in so bile dereze še kako potrebne.
Po dobri uri se je začelo svitati, okoliški vrhovi so pričeli žareti v
sončni svetlobi. Na planini Zgornja Krma pa pogledi za bogove. V
močni oranžni barvi sta žarela Triglav in razpotegnjena RŽ. To je
bilo plačilo za zgodnje jutranje vstajanje.
0Še dvajset minut do Prgarce, kjer smo si vzeli kratek postanek za zajtrk in pijačo, nato pa naprej proti
Kredarici. Nad studencem nas je pretresel okrvaljen sneg. Bilo je ravno na mestu, kjer je bila steza najbolj

poledenela. Samo, da ni kaj hujšega pokomentiramo, hkrati pa se je vsak pri sebi nekoliko zamislil. Po
dobrih štirih urah smo na Kredarici in tam izvemo, da se je zgodila nesreča z odprtim zlomom noge in je
bilo potrebno helikoptersko reševanje. Torej tudi naprej skrajno previdno.
Pot od studenca do Kredarice je bila po večini kopna, samo na posameznih mestih so bile posamezne
snežne ali ledene zaplate. Pozna se, da je to prisojna lega in je sonce opravilo svoje, pa tudi nas je prijetno
grelo.

Na Kredarici najprej pozdravimo prijazno osebje v osebi vremenarja in vojaka, srečamo nekaj planinskih
prijateljev in se pripravimo na vzpon.
Triglav 27. decembra - kopen. Posamezne
zaplate snega in pa odseki s poledenelimi
stopinjami. Slaba polovica planincev je
opremljena z derezami, ki več ali manj
praskajo po kamenju, na ledu pa jim
pridejo kar prav.
Po slabi uri in pol smo na vrhu. Drug
drugemu čestitamo za uspešen vzpon
še posebej pa Tonetu za jubilej.
Pridružimo se skupini okoli desetih
gornikov, ki so že na vrhu in skupaj se
veselimo. Tone potegne iz nahrbtnika
tablico z napisom in že je pripravljen za
slikanje. Prijazna mladenka se ponudi,
da nas slika skupaj in vsi trije ponosno
poziramo.
Posvetimo se še razgledom, ki so v
zimskem času nepozabni. Ljubljanska
kotlina in morje so v megli, ostalo pa v
soncu. Na severu nas pozdravlja Veliki
Klek (Grossglockner če hočete), naši vrhovi pa se zdijo tako blizu, da bi se jih skoraj dotaknil.
Še dobro uro previdnega spusta do doma na Kredarici, kjer nekaj pojemo in se spustimo do Prgarce. Tu
si nadenemo dereze kajti od tu je pot zasnežena in večinoma poledenela. Čez dobro uro smo pri avtu in
odpeljemo se proti domu.
Milan Mlakar
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26. 2. 2016

Zbor članov Planinskega društva Kočevje
Kot že kar nekaj let, je tudi letošnji občni zbor potekal v restavraciji Marof. Poleg tem, ki so obravnavane
na običajnem zboru, je bil letošnji tudi volilni. Prišlo je do kar nekaj pomembnih sprememb, saj so svoje
položaje zapustili nekateri pomembni člani, ki so v preteklosti oblikovali podobo društva.
Z mesta predsednika je odšel Franc Janež, ki je bi na tem mestu zadnjih 12 let. Prevzel je mesto
predsednik nadzornega odbora. Od tu se je umaknil Janez Merhar, starosta v našem društvu, ki je v svojem
dolgoletnem staležu opravljaj vrsto odgovornih funkcij. Večkrat je bil predsednik ali podpredsednik društva,
kot predsednik gradbenega odbora je vodil dela na vseh večjih obnovah ali izgradnji na planinski
postojanki. Zadnjih 12 let je bil predsednik nadzornega odbora. Ivan upamo, da nas ne boš pozabil, in se
nam kakšen torek pridružil v pisarni na prijetnem klepetu.
Z mesta načelnika vodniškega odseka se je umaknil Tone Ožbold, ki je ta odsek vodil resnično dolgo. V
tem času (več kot 20 let) so bili doseženi pomembni uspehi na področju planinstva. Vsi pohodi in ture so
bili vodeni z veliko mero strokovnosti in brez večje nesreče na samem pohodu. Kot vodnik ostaja Tone še
naprej v društvu, kot član vodniškega odseka, tako da se bomo še srečevali na planinskih poteh, ter ostalih
akcijah društva.
Vsem trem še enkrat iskrena zahvala za vse kar so doprinesli k uspešnemu delu društva.
Sicer pa so volitve potekale skladno s statutom in so bili posebej voljeni predsednik društva, zaprta lista s
člani upravnega odbora (UO), člani nadzornega odbora (NO) in člani častnega razsodišča (ČR). Soglasno
so bili izvoljeni:
Za predsednika PD Kočevje dosedanji podpredsednik Milan Mlakar
Člani UO PD: Mojca Aupič, Judita Praznik, Stane Vidovič, Toni Žuk, Terezija Levstik, Janez Javoršek,
Marjan Ule, Boris Zadravec, Željko Bistrovič, Darko Lipovac, Marko Fabijan in Bojan Briški.
Člani NO: Franc Janež, Štefka Ule, Ana Kužnik
Člani ČR: Franc Walter Šturm, Marinka Špolar, Marjan Kurtalj
Vsem izvoljenim želim uspešno delo v prihajajočem mandatu.
Sicer pa je bilo pred volitvami opravljeno še eno pomembno delo. Ustanovljena je bila Turno-kolesarska
sekcija v našem društvu. Kočevska je s svojimi številnimi gozdnimi cestami, potmi in vlakami idealen kraj
za izvajanje te dejavnosti. V letošnjem letu nas bo dosegla Slovenska turno-kolesarska transverzala in
Kočevje bo ena od pomembnejših postojank na tem področju. Pri pripravi pa aktivno sodeluje tudi
Kolesarsko društvo Melamin, njihov predsednik je postal tudi član UO PD Kočevje.
Sicer pa je zbor društva potekal v prepolni dvorani, poslušali smo predavanje o trekingu v Patagonskih
gorah, poslušali smo poročila predsednika ter načelnikov odborov, podelili priznanja, ter poslušali laskava
priznanja številnih gostov na zboru. Sledila je večerja in ples ob zvokih ansambla Srčev As.
Na koncu je prav, da podamo še seznam dobitnikov priznanj:
1. Društveno priznanje: Simon Figar, Ana Kužnik, Tomaž Špehar, Dušan Poje, Roman
Cebin, Andreja Žagar, Matej Muhvič, Mateja Rančigaj, Marina Erjavec
2. Priznanja PZS:
a. Bronasti častni znak: Željko Bistrovič, Mladen Gligič, Darko Lipovac, Dušan
Mikulič
b. Srebrni častni znak: Mojca Aupič, Andrija Markovčič, Štefka Ule, Milan Žagar

c. Zlati častni znak: Franc Walter Šturm
3. Dobitniki priznanj v kategoriji Najpohodniki do Koče pri Jelenovem studencu:
a. Ženske: 1. mesto Zinka Mlakar, 2. mesto Mira Škoda, 3. mesto Kristina Šneler
b. Moški: 1. mesto Hinko Butkovič, 2. mesto Darko Lipovac, 3. mesto Jure Jarh.
Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj.
Milan Mlakar

12. in 13. 3. 2016

Izpopolnjevanje v zimskih razmerah v Koči v
Grohotu pod Raduho
Med 12. in 13. marcem 2016 je v Koči v Grohotu pod Raduho potekalo licenčno izpopolnjevanje PZS v
organizaciji MDO PD Koroške, ki sva se ga udeležila tudi midva s Tonetom. Hriboviti svet nad Solčavo
naju je sprejel v popolni zimski preobleki in že vožnja do kmetije Bukovnik, od koder sva pot nadaljevala
do Koče v Grohotu, je bila svojevrstna snežna tura. V hribih so zimske razmere, kljub pomladnemu pridihu,
ki ga je v dolini vsak dan bolj čutiti. Od kmetije sva pot nadaljevala s pretežkima nahrbtnikoma, kočo pa,
ob občasnem vdiranju v snežno podlago, dosegla po slabi uri hoje.
Program izpopolnjevanja je bil raznolik in pester. V teoretičnem delu smo ponovili tehniko izdelave in
gibanja ob vrvni ograji v snegu, poslušali predavanje mlade zdravnice o omrzlinah in podhladitvi ter
preprečevanju njihovega nastanka ter prvi pomoči če do njih pride, utrdili znanje o pripravi na turo in o
orientaciji na snežni turi, ter poslušali predavanje vodje izpopolnjevanja o uporabi mobilnega telefona v
gorah. V praktičnem delu smo se predvsem privajali na mraz, saj je jutro postreglo z nič kaj prijetnim
vetrom, ki je s seboj nosil precejšnje količine snežnih kristalov, ki so grizli lica. Od koče se zaradi znatne
nevarnosti snežnih plazov nismo kaj dosti oddaljevali, gibanje pa je praktično onemogočala meter in pol
debela snežna odeja z zgornjima dvema tretjinama nepredelanega snega, v katerega smo se ob
neprevidnih korakih vdirali globoko čez kolena. Vadili smo na treh deloviščih; na prvem iskanje zasutega
z žolno, na drugem prerez snežne odeje, na tretjem pa izdelavo sidrišč v snegu.
Po zaključku izpopolnjevanja sva se s Tonetom, ob občasnem vdiranju v snežno podlago, podala na pot
do kmetije Bukovnik, kjer naju je čakal rahlo poledenel avto, od tam pa nadaljevala pot domov.
Simon Figar

19. 3. 2016

Zimska tura na Dobrčo
V soboto, 19.03.2016, smo se podali na Dobrčo. Zbralo se nas je osem, za dva osebna avtomobila. V
krasnem sončnem jutru smo pot začeli pred cerkvijo Sv. Neže v Brezjah pri Tržiču. Pot nas je vodila sprva
po cesti, pa po kolovozu, ter po poti skozi gozd, po grebenu do razgledišča in vzletišča jadralnih padalcev
ter dalje, v strmih ključih po južnem pobočju Dobrče, po katerem smo v pravi zimski idili prikolovratili na
vrh. Sprva pot ni bila videti prav nič zimska, višje pa smo kmalu naleteli na sneg ter v senčnih legah praskali
po trdi podlagi, na prisojah pa smo se marsikje globoko pogreznili v debelo snežno odejo, ki jo je toplo
sonce že precej zmehčalo. Razgled je bil res lep, mraza tudi ni bilo, še veter nam je prizanesel. Na vrhu
pa se vseeno nismo dolgo mudili, čakala nas je zaslužena malica v Koči na Dobrči. Po daljšem postanku
in odlični hrani smo se kar neradi poslovili in se podali v dolino.
Simon Figar

16. 4. 2015

Pohod po Kočevski planinski poti
V soboto, 16. aprila 2016 smo se kočevski planinci podali na pohod po delu Kočevske planinske poti.
Zbirati smo se pričeli na avtobusni postaji v Kočevju, kjer smo presenečeni gledali koliko ljudi prihaja z
nahrbtniki in pohodnimi palicami. Kmalu smo ugotovili, da je to naš mladinski odsek, ki ima ravno tako ob
istem času odhod iz avtobusne postaje. V tem času je prišel tudi naš novi načelnik oz. vodnik Žuk Toni in
nas napotil na avtobus. Med vožnjo proti Žagi na Medvednjaku, kjer je bila naša izhodiščna točka, nas je
vodnik Toni seznanjal s potjo, ki jo nameravamo prehoditi ter z osnovnimi pravili varne hoje. Ob prihodu
na Žago je velika večina pohodnikov odšla po prvi žig na naši poti, nekateri pa smo si naložili nahrbtnike
in odšli po cesti. Toni se nad našim pobegom ni prav nič jezil, ampak se samo nasmihal, saj je vedel, da
bomo pot kmalu zgrešili, ker smo se veselo zabavali, namesto, da bi gledali markacije. Ravno to se je tudi
zgodilo, ko nas je kar naenkrat Žuki poklical in vprašal, kam pa vi greste. Tako nas je dobil v skupino,
katera se do konca poti ni več razdvajala. Pot nas je proti Goteniškemu Snežniku vodila mimo sakralnega
obeležja, ki je še edino ohranjeno iz obdobja Auschpergov. Pri tem obeležju smo se malo ustavili in si
izmenjali nekaj informacij o njegovem ohranjanju do današnjih časov. Tako smo prišli tudi na Goteniški
Snežnik, kjer smo žigosali naše mape in naredili eno veselo gasilsko fotografijo. Pot smo hitro nadaljevali,
ker je na vrhu močno pihalo, mi pa se nismo hoteli prehladiti. In že smo hiteli proti Taborski stani, kjer smo
si najprej ogledali jamo in se seznanili z njeno zgodovino. Tudi tam smo žigosali naše mape, naredili
gasilsko ter odhiteli na prireditveni prostor, kjer smo si privoščili malico iz nahrbtnika. Po krajšem počitku
in šilcu žganja, nas je pot vodila naprej proti Šajbniku. Med potjo smo od našega novega načelnika
vodnikov izvedeli, da bo Kočevska planinska pot na tem delu rahlo spremenila smer pohoda. Ker smo bili
vsi precej radovedni, kje bo ta pot potekala, smo z vodnikom odšli po predvideni trasi in kamlu prišli do
koče na Šajbniku. Ob prihodu sta nas prijazno pričakala lastnika koče Andreja in Milan Žagar ter nas
pogostila z vročo kavo in mrzlim pivom. Ko smo se malo odpočili in razvedrili nas je Toni pozval za gasilsko
fotografijo ter povedal, da po nas že prihaja avtobus. Ob odhodu smo se gostiteljema zahvalili za sprejem
in obljubili, da se kmalu zopet vidimo. Med potjo do avtobusa smo odšli še do razgledišča in si vsi očarani
ogledali bližnje gore in vasi. Ob prihodu do avtobusa nas je pričakalo prijetno presenečenje, saj nas je
čakala šoferka, s katero se nas je večina prvič peljala. Nato smo naredili postanek v Borovcu, kjer smo
pobrali še en žig in nadaljevali pot do Štalcerjev. Tudi tam smo dobili še en žig, nato pa se v bifeju na
prijetnem sončku odžejali in malo odpočili od naporne poti. Med potjo do Kočevja se nam je vodnik oz.
novi načelnik vodnikov Žuk Toni zahvalil za udeležbo, nas pohvalil in pozval na naslednji pohod po
Kočevski planinski poti, ki bo predvidoma naslednje leto.
Željko Bistrovič

24. do 27. 7. 2016

Monte Rosa
Alagna Val Sesia – Rifugio Gnifetti – Rifugio Margherita

Jugo-vzhodna stran Monte Rose. Pogled od jezera Maggiore (foto: Wikipedia)
Dufourspitze 4,634 metrov; Dunantspitze 4,632 metrov; Grenzgipfel 4,618 metrov; Nordend
4.609 metrov; Zumsteinspitze 4,563 metrov; Signalkuppe 4.554 metrov; Parrotspitze
4.432 metrov; Ludwigshöhe 4,341 metrov; Corno Nero (Schwarzhorn) 4,322 metrov; Vincentpyramid
4,215 metrov; Balmenhorn 4.167 metrov; Giordanispitze
4,046 metrov. (vir Wikipedia)
V okviru priprav in aklimatizacije za vzpon na 5.610 m visoki Damavand v Iranu, smo se odpravili Simon,
Zdenka in jaz, na ledeniško turo v pogorje Monte Rose. Začetek vzpona je bil v idilični alpski vasici Alagna
v dolini Valsesia. Do tja je iz Kočevja približno 7 ur in pol. S sistemom žičnic smo se povzpeli na višino
3.200 na Punta Indren. Od tu smo se preko ledenika in skal povzpeli do Koče Gnifetti na višini. 3647 m.
Dve urna tura je potekala v soncu, megli, dežju, snegu in na koncu tudi v sodri.
Zato pa je naša tura, naslednji dan, potekala v krasnem vremenu s čudovitimi razgledi. V načrtu smo imeli
osvojiti okoliške štiritisočake in nato povratek in še eno spanje v koči Gnifetti.
Do sedla na približno 4.000 m smo prispeli v dobri uri in pol od tu se je odcepila pot prot vrhu Vincent
piramide z nadmorsko višino 4.215 m. Obvezno slikanje in nato spust ter nadaljevanje proti naslednjemu
cilju 4167 m visokem skalnem osamelcu, ki je nekako štrlel iz snežne planjave. Plezanje proti vrhu je
potekalo z derezami po zoprnih granitnih skalah, v pomoč pa je bila kar zajetna ladijska vrv. Kmalu smo
pri tri in pol m visokem bronastem Jezusu odrešeniku. Nekoliko nižje stoji lepo opremljen bivak z osnovno
opremo in hrano za osnovno preživetje. Spomin se je hitro vrnil v francoski bivak Vallot, kamor smo se
zaradi slabega vremena, zatekli na povratku iz Mt. Blanca. Tu smo prebili dva dni in dve noči na temperaturi
pod ničlo, osnovna oprema (odeje, voda, hrana,…) pa so bile zaklenjene v posebnem prostoru z vrati na
kodo.
Z vrha si ogledujemo naslednji morebitni cilj 4.322 m visoki Schwarzhorn (Corno Nero) na katerem stoji
kip Jezusove matere Marije. To je nekakšen dvojni kamniti osamelec, s precej strmim ozebnikom proti
vrhu. Spustimo se navzdol, krenemo naprej in se povzpnemo do izhodišča. Opazujemo par, ki se spušča
in vidimo, da je spust v ledeniškem stilu z dvema cepinoma in obveznim varovanjem. Ozebnik je v celoti
poledenel. Vzpon pustimo za naslednjič in se napotimo naprej. Po ozkem, mestoma precej strmem
grebenu, se vzpenjamo proti naslednjem štiri tisočaku 4.341 m visokem vrhu Ludwigshohe. Na
zasneženem vrhu je komaj kaj prostora za slikanje in še sreča, da smo sami. Ozremo se še proti
naslednjem vrhu 4.432 m visokem. Parrotspitze. Spustimo se z vrha in se na križišču odločimo, da ga
pustimo za naslednjič. Odločitev je še lažja, saj so se iz doline dvignile megle in kmalu zakrile okoliške
vrhove. Spust do koče Gnifetti je potekal dokaj hitro, poznale so se povišane temperature, sneg je bil
mehak in mestoma je bil otežen prehod preko ledeniških razpok.
Drugi dan je zopet čudovito vreme. Okoliški vrhovi so že žareli v soncu, po gazi navzgor pa množica
pohodnikov. V koči nas je prespalo 170 in vsi smo krenili na pot. Do sedla smo hodili skupaj nato pa so se
skupine razdelile proti posameznim ciljem; Proti Lyskamu, Vincent piramidi ipd. Naš cilj je bil na koncu poti
na 4.563 m visokem Zumsteinspice in v koči Regina Margherita na 4554 m visokem Signalkuppe kjer smo
imeli rezervirano spanje. Vzpon je potekal odlično, sneg ravno prav trd, temperature nekoliko pod ničlo,

veter zmeren, razgledi pa za bogove. Hodimo pod vrhovi, ki smo jih osvojili prejšnji dan in pridemo nad
ledenik, ki se spušča na švicarsko stran proti Gornegratu. Iza Lyskama so se prikazali švicarski velikani v
Peninskih Alpah. Na levi mogočni Matterhorn poleg njega Dent Blanche, verigo zaključuje mogočni
Weisshorn. Tu se priključi pot, ki pride na sedlo od koče Monte Rossa Hutte na švicarski strani. Na levi se
odpre pogled na skalnati Dofourspitze, ki je z 4.634 m za MT. Blancom drugi najvišji vrh Evrope, če
izvzamemo Kavkaz. Daleč pred nami pa na zasneženem grebenu koča Regina Margherita. Nadaljujemo
po gazi in čez dobro uro pridemo na razpotje. Krenemo levo proti 4563 m visokemu Zumsteispitze na
katerega se povzpnemo po ozkem dokaj strmem grebenu. Zadnji del je kamnit, ki pa ne povzroča posebnih
težav. Na zasneženem vrhu nas pričaka kipec Marije, pot pa se nadaljuje v smeri Dofourspitze in
Nordenda. Mi pa se le poslikamo in se počasi spustimo do razpotja in naprej proti vrhu Signalkuppe in v
kočo. Pot nam je vzela slabe pol ure in po zadnjem precej strmem delu smo pred kočo. Ta je dosegljiva
samo s te strani, drugod pada strmo navzdol, z vzhoda celo navpično, po moji oceni 1000 m navzdol.
Spanje na taki višini je lahko problematično, nam pa se pozna, da smo že kar aklimatizirani in nimamo
večjih problemom s spanjem. Pri nekaterih ostalih smo videli kar nekaj težav z višino, glavoboli bruhanje,
težave z dihanjem in podobno. Še dobro, da imajo v koči stalno medicinsko oskrbo.
Drugo jutro zopet lepo vreme. Na zahodu žari v soncu Matterhorn, pod kočo žarijo stene, ki padajo strmo
v dolino. Še zadnje slikanje pred kočo in v lepem nekoliko vetrovnem vremenu se spuščamo nazaj proti
koči Gnifetti. Tam poberemo stvari, ki smo jih tu pustili in se mimo koče Mantova spustimo do zgornje
postaje žičniškega sistema in okoli ene ure popoldne smo že v dolini in pri avtu. Pot do doma je trajala kar
devet ur in pol z minimalnimi postanki. Poznal se je delovni dan in promet v okolici Milana je, kljub
šestpasovni cesti, potekal po polžje. Podobno je bilo tudi pri Benetkah. Kljub vsemu nam je pot kar nekako
minila, saj smo bili še polni adrenalina po uspešni turi.
Milan Mlakar

5. do 13. 8. 2016

Iran – Damavand (5671 m)
(fotografije: Milan Mlakar)

Po vseh pripravah, ki smo jih izvajali preko celega leta, se je naša odprava v petek 5. avgusta odpravila v
Iran, kjer je bil naš cilj 5671 m visoki vulkanski hrib Damavand. To je najvišji vrh Irana in najvišji vulkan v
Aziji.

Poleteli smo z Brnika z enourno zamudo zaradi slabega vremena.
Tako smo v Istanbulu tekli z enega konca letališča na drugi konec, kjer so čakali samo še nas in poleteli
smo v Iran. V Teheranu nas je pričakal predstavnik agencije in nas pospremil v hotel. Popoldne smo imeli
kratek ogled tega 12 milijonskega mesta, ogledali smo si zunanjost ene od mošej in pa bivališče zadnjih
iranskih šahov. Ob povratku v hotel smo spoznali simpatično iransko vodnico Mino, sicer absolventko na
fakulteti za šport v Teheranu, ki je bila z nami vse dni bivanja v Iranu.
Drugo jutro smo se s taksiji odpeljali do zimsko-športnega centra Darband na obrobju Teherana na višini
okoli 1700 m. Od tu pa smo se vzpenjali po slikoviti soteski močnejšega potoka proti koči Shirpala (2703m)

Iranske alpinistične organizacije do koder smo porabili okoli 5 ur. Pod kočo je padal čudovit slap, od koče
pa enkraten pogled na 12 milijonski Teheran. Ponoči je žarela cela dolina z lučmi iranskega glavnega
mesta.

Zjutraj smo se takoj po zajtrku podali na vzpon proti 3950 m visokem vrhu Tochal, ki smo ga dosegli v
dobrih 4 urah. Od tu smo prvič zagledali naš prihodnji cilj Damavand, ki s svojo višino daleč prekaša svoje
sosede. Na vrhu se slikamo in se nato spustimo za dobrih 2400 m v Teheran, kjer nas je pričakal minibus
in nas odpeljal v dom IAO v Polurju. Od tu smo lepo videli vulkansko goro Damavand s perjanico iz
žveplenih par na vrhu. Zvečer pripravimo vso potrebno opremo za vrh in spanje v šotorih ter se spravimo
k počitku.
Zjutraj nas strpajo po sedem v razdrapane džipe in nas po ravno takšni cesti spravijo do kampa 2 na višino
nekaj nad 3000 m. Tu stoji tudi lepa mošeja s pozlačeno kupolo in minaretom, ki ima za kuliso sam
Damavand. Pričnemo vzpon proti koči in kampu C3 na višino 4250 m. Vzpon poteka v širokih okljukih,
družbo nam delajo ovce in koze, občasno nas prehitijo mule, ki nosijo zaloge za koče oziroma dodatno
opremo pohodnikov. Do koče pridemo v dobrih 4 urah. Dobimo šotore, ki si jih na primernih mestih sami
postavimo. Tu dobesedno velja izrek, »kakor si boš postlal tako boš ležal«. Z Dušanom si vzamemo
nekoliko več časa, da izravnavo podlago in odstraniva kamenje in spanje je bilo še kar.

Vstajenje je bilo ob 4. uri, nato zajtrk in še v temi se odpravimo proti vrhu. Pot nas je vodila po grebenu,
temperature okoli 0 do – 3, veter nas je dodatno ohlajal. Po 5. urah pridemo na prelomnico, kjer se iz tal
že dvigajo žveplene pare, okoliške skale so rumene od žvepla. Nadenemo si maske in zaščitimo oči.
Dihamo skozi nos, če vdihneš skozi usta dobiš zoprn okus, kot, da se pare prilepijo vse do pljuč. Počasi
napredujemo v levo, po poti, ki jo izbere vodnik Farhad, da se čim bolj izognemo žveplenim param. Po uri
in pol smo pod skalami. Še kratko plezanje in nato vrh. Ta ima takšno lego, da občasno lahko snamemo
maske in se slikamo z odkritimi obrazi. Čestitke objemi in obvezno slikanje, seveda tudi za našega
sponzorja Melamin Kočevje.

Čez pol ure si zopet nadenemo maske in se pričnemo spuščati proti C3. Prvi del se vračamo po isti poti
nato zavijemo na melišče in po dobrih treh urah smo pred kočo in pri šotorih. Kratek počitek, pospravimo
šotore in opremo, ki jo natovorijo na mule in nato še spust do C2 na 3000 m. Tu nas pričakajo džipi, ki nas
odpeljejo v dolino in v eno od lokalnih gostišč na večerjo. Malo pred polnočjo smo zopet v Polurju, kjer po
napornem dnevu prespimo.
Drugo jutro pakiranje in priprava na prevoz do Kaspijskega jezera. Po nas pride udoben avtobus in
odpravimo se na pot po prenatrpanih iranskih cestah. Pot večinoma poteka po hribih, prelaz je na višini
Kredarice na 2515 m, nato se spustimo v dolino in na nadmorsko višino -28 m do največjega jezera na
svetu. Nastanitev imamo v hotelu ob obali in kar kmalu se odpravimo na kopanje. Ženske morajo biti, po
iranskih navadah, v dolgih hlačah (pajkicah) in majicah z dolgimi rokavi. Lase morajo imeti pokrite z rutami.
Moški smo malo bolj svobodni, vendar nas hitro vrnejo proti obali, ko skušamo odplavati malo dlje na
odprto. Voda je imela po moji oceni okoli 30 stopinj in je blagodejno vplivala na nas po vsem tistem prahu
v hribih.

Drugi dan smo se po kosilu odpravili na pot z avtobusom preko vseh prelazov do Teherana in nato na
mednarodno letališče IKA, kamor smo prispeli po vseh prometnih zastojih in gneči na cestah po 9 urah
vožnje. Od tu smo imeli polet proti Istanbulu in Brniku kamor smo prispeli ob 8. uri zjutraj.
Milan Mlakar

19. in 20. 8. 2016

Vzpon mladih planincev na Triglav (2864 m)
Po več letih pridnega obiskovanja planinskih aktivnosti v mladinskem odseku PD Kočevje, je prišel čas, ko
so se mladi planinci odpravili na najvišji vrh Slovenije in Julijskih Alp Triglav. Ta čast je pripadla Zali Perko,
Gregorju Šterku in Marcelu Francu Kaliču iz osnovne šole in Eleonori Vidic in Davidu Pekici, ki sta končala
1. letnik gimnazije. Pod vodstvom staroste kočevskih vodnikov Toneta Ožbolda in vodnice ter mladinske
mentorice Branke Rajner ter vodnika Tomaža Špeharja, katerim so se pridružili še izkušena planinca Franc
Šalamon in Milan Mlakar, smo se zjutraj ob peti uri s kombibusom odpeljali v smeri Mojstrane. Proti dolini
Krme kjer je kombibus parkiral na koncu travnikov. Preobuli smo se v pohodne čevlje, še enkrat preverili
opremo in krenili na pet do šest urni pohod proti Kredarici. Vremenska napoved je bila bolj »tako tako«,
upali pa smo na najboljše. Vreme nam je bilo res naklonjeno, jasno, ko smo bili še v senci Draških vrhov
in Tosca, nato pa so se pojavili oblaki in zopet nam ni bilo prevroče. Pri pastirskem stanu Prgarca, ki je
nekako na pol poti do Kredarice, smo imeli malico nato nadaljevali mimo studenčka v strmino do manjše
planote pod Kalvarijo. Malo počitka in kmalu zagrizemo v okljuke Kalvarije, ki je dobila ime po utrujenosti
in soncu, ki te neusmiljeno žge izza hrbta. Nas pa so ga zagrnili oblaki in pred Kredarico smo celo prišli v
meglo. Do Kredarice smo porabili dobrih 5 ur. Na Kredarici smo nekaj pojedli in popili ter si uredili spanje.
Triglav je bil večinoma ovit v oblake, tako da smo se odločili, da se povzpnemo nanj v jutranjih urah
naslednjega dne. Mladina je šla z vodniki do samega podnožja in prvih klinov, ter so tako še pred spanjem
okusili steno samega Triglava.
Drugi dan se prebudimo v čudovito jutro. Sonce je ravno vzhajalo in vse naokoli ovilo v zlato barvo. Na
vzhodu so se pod oblaki zarisale Kamniške Alpe na jugu pogled vse do Velikega Snežnika. Pozajtrkujemo
in se opremimo za vzpon. Odvečne stvari pustimo v koči, s seboj vzamemo samo pijačo in dodatna
oblačila. V steni je že veliko planincev, tisti najbolj zgodnji se že vračajo. Še zadnji napotki in odpravimo
se v steno. Kmalu smo v steni med klini in pletenicami. Za vse nas velja obvezno varovanje s
samovarovalnim kompletom, kar nam sicer vzame nekaj več časa, zato pa je vzpon veliko varnejši. Klak,
klak pojejo vponke in v tri četrt ure smo že na vrhu Malega Triglava. Mladina se odlično počuti v steni. Lepo
jih je gledati kako samozavestno, pa vendar previdno osvajajo višino. Vidi se, da so z njimi res veliko delali
v mladinskem odseku. Na Malem Triglavu nekaj popijemo se odpočijemo in nadaljujemo proti vrhu.
Srečujemo vedno več tistih, ki se že vračajo, med njimi je veliko tujcev. Srečanja potekajo v dogovoru z
obema stranem, tako, da varnost ni niti malo ogrožena. Pred nami je še zadnja stena, okoli nje in pred
nami Aljažev stolp okoli njega pa množica zadovoljnih planincev. Čestitke in objemi, nato se razgledamo
okoli sebe. Pogled na okoliške hribe in doline je nepozaben. Na severu vidimo vse naše najvišje vrhove
od Škrlatice Mangarta, Jalovca pa do Visokih Tur s 3798 m visokim Velikim Klekom (Grossglockerjem).
Vreme je čudovito, sonce nas lepo greje, okoli nas množica, ki čaka na slikanje in obvezni krst tistih, ki so
prišli prvič na vrh. Tudi mi se prerinemo do stolpa in nekako si najdemo mesto in čas za slikanje. Tone si
pripravi vrv, Branka pa vprašanja in kmalu je na vrsti krst. Glede odgovorov so se vsi dobro odrezali, prav
tako tudi Tone z vrvjo, da so vsi še nekaj časa čutili zadnjo plat. Še zadnje skupno slikanje in čas je za
vrnitev. Ker smo za povratek izbrali pot čez Rž in mimo Staničevega doma do kombibusa v Krmi, nas je
čakalo 2100 metrov spusta kar nikakor ni malo. Po steni se spuščamo z enako previdnostjo ali še bolj kot,
ko smo se vzpenjali. V hribih velja pregovor, da je tura končana, ko si varno v dolini. Največ nesreč v hribih
se zgodi ravno ob povratku, ko večini zbranost popusti, k temu pa je potrebno dodati še utrujenost. Na
Kredarici imamo krajši postanek, nekoliko si odpočijemo in odžejamo, nato se v popolni opremi odpravimo
proti vrhu Kredarice in nato v stene Rži. Tudi tu so vrvi in klini in šele, ko se začnemo spuščati proti
Staničevi koči nastopi melišče in lahko pospravimo pasove in čelade. Čez dobro uro smo v Staničevi koči,
kjer si večina privošči toplo malico. Po dobri uri se odpravimo po stezi med Ržjo in Rjavino v smeri Prgarce
in naprej v dolino Krme. Pot je lepa in za razliko od Kalvarije vodi med gorskimi travniki posutimi s cvetjem
in poraslimi z rušjem. Do pastirskega stanu se nam pot ni pretirano vlekla, zadnjih 850 m spusta pa je bilo
kar dolgih in do kombibusa smo prišli resnično utrujeni. Tudi mladina je kar nekako posedla in se le počasi
odpravila do korita, kjer smo se za silo umili. Tura je trajala celih 12 ur kar pa sploh ni malo. Vsi smo bili
zadovoljni, ker nam je uspela lepa tura in kar je najbolj važno brez najmanjše poškodbe. Razbolele mišice

pa se bodo že pozdravile v naslednjih dneh.. Na
povratku smo se ustavili še na pico v Gali, nato
pa nas je večina (razen šoferja seveda) vsaj za
kratek čas zaspala in okoli polnoči smo bili na
postaji v Kočevju.
Milan Mlakar

27. 8. 2016

Strada degli Alpini
Minulo soboto se je 21 članov PD Kočevje in PD Ribnica udeležilo 11. skupnega pohoda obeh društev v
Sekstenske Dolomite. Po zelo zgodnjem jutranjem odhodu ter po dolgotrajni vožnji smo polni pričakovanj
prispeli do izhodišča naše ture v dolini Val Fiscalina. Po jutranjem razgibavanju smo razdeljeni v dve
skupini začeli pot proti zatrepu doline in proti prvemu vmesnemu cilju – koči Rifugio Zsigmondy Comici.
Pot nas je vodila ob strugi potoka pa preko prodnatih brežini in dalje skozi gozdič ter višje preko skalnih
pragov vse do visokih travnih vesin, na katerih je pod spektakularnimi dolomitskimi ostricami ugnezdena
koča Rifugio Zsigmondy Comici. Ena skupina je od tod nadaljevala pot do vrha skalne ostrice La
Liste, druga pa se je preko prostranih melišč pod ostenjem Crode dei Toni napotila na police pod Cimo
Undici; pot imenovano Strada degli Alpini. Ves čas so nas spremljali krasno vreme in čudoviti razgledi in
prav zadovoljni smo bili, da smo se zaradi slabših vremenskih napovedi tako v lanskem kot tudi v letošnjem
letu, tolikokrat premislili in se na to pot podali šele sedaj. Pot nas je vodila po zavarovanih policah, preko
zagruščenih grap in dalje po gruščnatem pobočju vse do Forcelle Undici, od koder se je začel sestop sprva
po skalovju, pozneje pa po skrotastem pobočju in dalje po melišču ter preko travnikov in skozi gozd do
izhodišča. Na izhodišče smo sestopili polni vtisov in zadovoljni s prečudovitim dnem.
Simon Figar

10. in 11. 9. 2016

Dolina Triglavskih jezer in Mala Tičarica, Velika
Zelnarica in Veliko Špičje
Pohoda skozi Dolino Triglavskih jezer ter vzpona na Malo Tičarico, Veliko Zelnarico ter Veliko Špičje, ki ga
je minuli konec tedna organiziral vodniški odsek PD Kočevje, se je udeležilo osem pohodnikov. Pot smo v
toplem in jasnem jutru začeli na parkirišču na Planini Blato, od koder smo po strmi vlaki prispeli do Planine
pri Jezeru ter dalje preko planine Ovčarija do Štapc, od koder se nam je odprl čudovit razgled na dolino
pod nami, Dvojno jezero, Kočo pri Triglavskih jezerih, kjer smo nočili pozneje tega dne, ter okoliške vrhove.
Neradi smo zapustili prijetno razgledišče ter se povzpeli na Malo Tičarico, od koder je bil razgled še lepši,
razkril pa nam je tudi nadaljnjo pot do Velike Zelnarice, na katero smo se povzpeli po prečenju celotnega
pobočja med obema vrhovoma. Na grebenski poti so nas spremljali razgledi, pa tudi oblaki, ki so vse bolj
temnili nebo nad nami. Sestopili smo v smeri Prehodavcev, do Zasavske Koče na Prehodavcih pa prispeli
med popoldansko ploho, ki nas je prepričala v daljši postanek v koči, kjer smo se pomudili za zasluženo
malico. V sončnem poznem popoldnevu smo sestopili skozi Dolino Triglavskih jezer do našega prenočišča
v Koči pri Triglavskih jezerih, kjer nam je prijazna oskrbnica ponudila spanje na skupnih ležiščih namesto
v obljubljeni zimski sobi. Okusna večerja ob živi glasbi iz sosednjega prostora, mrzlo pivo in že smo
popadali v postelje.
Drugo jutro je bilo zgodnje za udeležence skupinice, ki se je podala na Veliko Špičje. Ob prvem svitu, ki te
dni niti ni več tako zelo zgodaj, smo se podali v smeri našega cilja, prečili travnike na dnu doline in kamnite
pode višje na pobočju gore ter se sprva zložno a vztrajno vzpenjali preko travnatih pobočij, višje pa preko
strmih skokov, vse do vrha Velikega Špičja. Na poti nas je spremljalo hladno jutro z mrzlim vetrom, ki se
je krepil vse do vrha, sonce pa so žal skrili oblaki, tako da nas je za silo ogrelo šele med zasluženo malico
na vrhu Velikega Špičja med občudovanje zares obširnega razgleda na celotne Julijske Alpe. Polni vtisov
smo dodobra premraženi začeli s sestopom po poti vzpona, med sestopom z vršnega dela gore pa pazili
na prav vsak korak, saj je sestop po zagruščenih stezicah preko strmih travnatih vesin vse prej kot lahek.
Pohiteli smo nazaj ko koče, kjer nas je čakal preostanek skupine, kjer je teren dopuščal smo malce
pospešili korak, saj nismo želeli podaljševati nejevoljnega čakanja ostalih udeležencev. Po vrnitvi do koče
pa smo našli nasmejane obraze ostalih udeležencev, ki so sproščeno posedali pred kočo in ni bilo videti,
da bi se nam kamor koli mudilo. Ostalo nam je še dovolj časa za Kranjsko klobaso, potem pa smo le vzeli
slovo in med potjo do izhodišča naredili še ovinek preko Planine Ovčarije na Planino Viševnik, mimo
Planine pri Jezeru vse do Planine Blato, kjer smo zaključili našo pot. Druženje članov obeh skupin smo
zaključili v gostoljubni gostilni v Srednji vasi v Bohinju, kamor smo prispeli ravno prav za pozno kosilo po
katerem smo si obliznili prste. Dobesedno.
Simon Figar

10. do 11. 9 2016

Pohod po dolini Triglavskih jezer
V soboto, dne 10.9., se nas je ˝osem srčnih˝ že v zgodnjih jutranjih urah podalo z avtomobili proti Gorenjski,
natančneje v Bohinj. Za turo smo si izbrali pohod okoli in po dolini Triglavskih jezer, z vzponi na bližnje
vrhove Male Tičarice, Velike Zelnarice in Velikega Špičja.
Z vozili smo se povzpeli do parkirišča pri planini Blato (1.147 mnm), kjer smo po pripravah kar hitro izginili
po oskrbovalni cesti v gozd. Nasuta cesta z drobnim kamenjem, podobna melišču, nas je dodobra ogrela,
saj se je z mnogimi zdrsi na mestih kar strmo dvigovala proti planini Pri jezeru (1.453 mnm). Po slabi uri
hoda se je pred nami odprla dolina s prečudovitim razgledom na kočo in jezerom v ozadju. Po hitrem
okrepčilu in hlastanju po zraku smo krenili desno v smeri Planine Dedno polje (1.560 mnm). Tam so nas
že pozdravljali kravji zvonci, katerih lastnice so se veselo pasle na gorski travi, osveženi z jutranjo roso.
Pastirske koče so nas veselo vabile na štruklje, sir in kislo mleko, za kar si seveda nismo vzeli časa, saj
nas je čakala še precej dolga pot. Planina Dedno polje je bila tudi zadnja točka, kjer bi si lahko pred
planinskimi postojankami natočili pitno vodo, če bi le bilo pipo možno odpreti… zato prav lepa hvala
vodniku Špehar Tomažu, ki je priporočal zadostne količine vode že za v nahrbtnik…
Sledila je dokaj pusta hoja po vročem soncu z rahlimi vzponi in spusti skozi ruševje in grmičevje, izmikanje
in poskakovanje po kamnitih preprekah pa nas je nevede ob veselih pogovorih in šalah pripeljala do planine
Ovčarija (1.660 mnm). Zaradi prečudovitega razgleda na oddaljene gore je zemljevid zahodnih Julijskih
alp kar silil na plano in nam hitel razlagati bližnje in daljne vrhove na obzorju. Med kravami in biki smo
zopet krenili v desno, proti sedlu Štapce (1.851 mnm), kjer smo po treh urah poti med okrepčilom uživali
ob pogledu na Dvojno Triglavsko jezero. Nekoliko višje, se je za nami lepo videla pastirska Planina
Ovčarija, v daljavi pred nami pa z zelenim vrhom Velika Zelnarica. Pojavile so se tudi že prve kosmate
lepotice… Planike…, katerih je bilo na pobočju Tičaric in Zelnaric vedno več in več. Pot nas je dalje vodila
po zelo ozkih poteh, policah, po ostrem prepadnem grebenu nad Dolino sedmerih Triglavskih jezer na levi
in nad strmimi melišči na desni. Globoko pod nami smo opazovali premikajoče se barvne pike, seveda so
bili to pohodniki, ki so prav tako kot mi uživali v lepotah narave. Pred Kopico (2.213 mnm), kjer se je na
travniku sredi gora mirno pasla čreda ovac, smo si nadeli varnostne čelade, saj smo prečili pod navpično
steno Kopice, s katere pogosto pada kamenje. Na srečo tokrat ni bilo nevarnosti.
Kmalu za vogalom sta nas pričakali Mala in Velika Zelnarica (2.320 mnm). Gledali in gledali smo jo kar
doberšenj del poti, zato je prav odleglo, ko smo po šestih urah stopili na njen višji vrh. Pohiteti smo morali
s slikanjem in žigosanjem, saj se je iz smeri našega očaka Triglava približevala ploha. Po melišču smo
previdno sestopali z vrha gore in ob vznožju kmalu stopili na bolj urejeno pot za smer Zasavske koče na
Prehodavcih. Seveda smo, kot na vsej poti, tudi tu naleteli na smerokaze, in prav nasmeh sem dobil na
obraz, ko sem prebral ˝Prehodavci 1h˝…, no izkazalo se je, da temu ni bilo tako. S krči v nogi se je pot
vlekla in vlekla, z opazovanjem in slikanjem lenih mirnih kozorogov na skalah ob poti, z oblačenjem v
nepremočljiva oblačila ter ploho s sodro zadnjih 10 minut pred kočo, je hoja trajala predolgo uro in 40
minut.
S Simonom sva v Zasavsko kočo na Prehodavcih (2.071 mnm) vstopila po dobrih 8.ih urah kot zadnja iz
naše skupine. Koča je bila nabito polna pohodnikov, tako tistih, ki jim je bila sobotno noč
namenjena za prenočišče, kot nas, ki smo jo uporabili samo za vedrenje. Seveda mokri, kot smo bili, smo
se preoblekli, da ne bi izzivali podhladitve. Več kot potrebna in dobrodošla je bila okusna vroča kuhana
hrana, ki nam je dala novih moči za nadaljevanje sestopa do Koče pri Triglavskih jezerih.
Torej, kmalu je ploha prešla našo lokacijo na Prehodavcih, zato smo vzeli pohodne palice v roke, pot pod
noge in se pod modrim nebom brez oblakov podali, s Triglavom za hrbtom, v dolino. Pot nas je vodila po
škrapljah, to so podolgovati žlebovi na površinah trdega apnenca katere z leti izdolbe tekoča voda, mimo
drugega Rjavega jezera in tretjega Zelenega jezera do največjega med vsemi sedmimi, Velikega jezera
oz. Ledvičke (1.830 mnm). Kljub spuščanju je bil zadnji, tehnično nezahteven del poti, kondicijsko kar
naporen, ampak…
…sončna očala so že izgubljala svoj namen. Tudi sonce se je že poslavljalo za Velikim in Malim Špičjem.
Zahodna prepadna stena Zalnarice, na naši levi, je še malo lovila zadnje sončne žarke, ko so nam pot v

parih skokih presekali gamsi. Nepripravljeni smo iskali fotoaparate in telefone, in le redkim je uspelo ujeti
zadnjega gamsa v objektiv. Veseli nadaljujemo pot, vendar ni trajalo dolgo. Pred nami se je pojavila še
ena družina Gams. ;) Prečudovit, ponosen, mogočen, se nam je najpogumnejši med njimi počasi približeval
in se na manj kot 10.ih metrih povzpel na skalo, kamor je prišel pozirat objektivom iz vseh strani in morda
na tak način kaj »nafehtat«. Desno s poti smo na skalah opazili tudi dva svizca, ki sta se ležerno zlivala z
okolico in nas opazovala iz varne razdalje. Ura je bila že 19:30, ko smo utrujeni prispeli na dvorišče Koče
pri Triglavskih jezerih (1.685 mnm). Tu se nahaja tudi Dvojno jezero, torej peti in šesti po vrsti. Po druženju
ob večerji in zvokih kitare, urejanju formalnosti za prenočevanje, osebnih opravilih in planih za naslednje
jutro smo v sobi, eni prej drugi kasneje, zaspali.
Naslednje jutro so Toni, Marko in Simon že zgodaj zastavili pot na Veliko Špičje (2.398 mnm), ostali pa
smo po zajtrku vsak po svoje nabirali moči za povratek na izhodišče. Po njihovi uspešni vrnitvi in nekaj
skupnih slikanjih smo se odločili pot nadaljevati v smeri čez Prode do Planine Ovčarija (1.660 mnm), zato
zadnjega, sedmega Črnega jezera, nismo videli. Ob poti smo opazovali stare, lesene, na kamenju stoječe,
pastirske koče, katere po dolgih in ostrih zimah molče kljubujejo zobu časa in čakajo da jih kdo obišče. Na
razcepu smo se držali desno in po zelo prijetni vijugasti poti, skriti med visokimi stenami, dokaj hitro prispeli
do Bregarjevega zavetišča na Planini Viševnik (1.615 mnm). Po kratkem predahu smo se poslovili od
prijazne oskrbnice in se spustili v dolino do Planine pri Jezeru (1.453 mnm). Brez ustavljanja smo
nadaljevali pot po dostavni cesti in po štirih urah prispeli do parkirišča, kjer smo prejšnji dan pustili
avtomobila. Prihod domov je bil v nedeljo v poznih večernih urah, z izjemno lepimi, polno doživetimi
spomini.
Z izjemno družbo.
Tomaž, Simon, lepa hvala.
Lepa hvala tudi Milanu, Toniju, Marku, Maji in Mojci.
Levstik Miha

14. 9. 2016

Vogel
V sredo, 14. septembra, je zopet zaživela, s peščico izjem, skupina seniorjev. Namenila se je na pohod od
Vogla preko Rodice in Črne prsti nazaj v dolino. Pohod smo izvedli v spomin na tragični dogodek izpred
dvajsetih let, ko so se planinci PD Kočevje ravno iz takšnega pohoda vračali nazaj.
Z gondolo smo se odpeljali na Vogel, kjer nas je sprejel veličasten pogled na našega očaka in čudovito
sončno jutro. Nismo dosti razmišljali, vzeli pot pod noge in veselo zakorakali proti našim ciljem. Bili smo
dobro razpoloženi, kljub dolgi poti, ki je bila še pred nami. Tempo je narekovala naša Vida in po slabih treh
urah smo se že fotografirali na Rodici. Tu smo se razdelili v dve skupini, ena je pot nadaljevala, druga pa
se vrnila s sedežnico in gondolo nazaj v dolino. Vreme se je nekoliko pokvarilo, pot se je malo vlekla,
ampak, z dobro voljo, smo premagali vse. Zopet v soncu prišli do Črne prsti, se nekoliko oddahnili in spustili
proti Orožnovi koči. Kratek postanek, nato pa kar težak in nekoliko predolg spust v začetku po gozdu in
nato makadam cesti do avtobusa. Tu smo se zadovoljni in prijetno utrujeni vsak s svojimi mislimi, posedli
v avtobus.
Še nekaj tehničnih podatkov, ki jih je zbrala Marija: efektivne hoje 8.30 ure, skupaj s počitki 10 ur, višinske
navzgor 1240 m, navzdol 1700 m, prehodili 20 km. Ti seniorji niso kar tako!
Štefka Ule

28. 10. 2016

Redni letni zbor varuhov gorske narave in
gorskih stražarjev MDO PD Dolenjske in Bele
krajine
Že več kot 14 let, običajno jeseni, Odbor za varstvo gorske narave pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine
organizira redni letni zbor varuhov gorske narave in gorskih stražarjev. Praviloma se vedno zberemo v
drugem planinskem društvu. Tako se med seboj bolje spoznamo, izmenjujemo mnenja in ideje ter
navežemo pristne planinske stike, kar vse ima za posledico številne skupne akcije.
Tokrat je organizacijo zbora prevzelo PD Pohodnik Novo mesto. Zbrali smo se pred Komunalo Novo mesto
in najprej poslušali predavanje o ločevanju odpadkov, s poudarkom na nevarnih odpadkih. Predaval je ing.
Simon Štukelj, ki je predavanje zaključil še z ogledom novomeškega centra za ločevanje odpadkov.
P tem uvodu smo se sprehodili do bližnjega gostišča, kjer smo zbor nadaljevali. Najprej je delo in dejavnosti
PD Pohodnik predstavil tajnik društva Marko Rems. Sledila so poročila o delu v letu 2016. O delu odbora
je poročala vodja OVGN Rozalija Skobe, o delu odsekov v društvih pa še vsi prisotni načelniki odsekov za
varstvo gorske narave PD.
Zbora se je tokrat udeležila tudi predstavnica IO KVGN PZS ga. Marta Bašelj. Pohvalila je naravovarstveno
delo v planinskih društvih Dolenjske in Bele krajine ter predstavila nekaj akcij KVGN PZS. Poleg 5
predsednikov planinskih društev, ki so tudi vsi gorski stražarji, se je zbora udeležil tudi predsednik MDO
Dolenjske in Bele krajine Rudolf Skobe.
Pred zaključkom zbora smo sprejeli še okvirni program dela za leto 2017, zbor pa zaključili z okusno
večerjo in prijateljskim planinskim klepetom. Zbora se je udeležilo kar 55 gorskih stražarjev in varuhov
gorske narave, od skupno 211–tih kolikor jih premore naš MDO PD.
Rozalija Skobe

23. 11. 2016

DRUGI O NAS
Dne, 23. 11. 2016 je planinsko društvo Rečica ob Savinji organiziralo izlet v neznano v Kočevje. Pri
organizaciji in sestavi programa nam je pomagal oziroma kar sestavil program vaš vodnik Toni, verjetno
se piše Žuk. Organizacija in vse je bilo izpeljano tako, da so bili vsi pohodniki neizmerno zadovoljni. Izvedeli
smo veliko o vaši pokrajini, o njeni pretekli in polpretekli zgodovini, popeljal nas je skozi del vašega gozda
na Fridrihštajn in na Mestni vrh. Nato pa smo se spustil do vaše planinske koče, kjer so nam pripravili zelo
okusno enolončnico in nas toplo sprejeli. Res smo preživeli čudovit dan in spoznali veliko novega. Še
enkrat iskrena hvala vašemu planinskemu vodniku Toniju, ki je za nas izbral pester in zanimiv program,
vsakega po malem in vsega dovolj. Obenem pa vabimo tudi vaše društvo, da nas obišče in bomo poskušali
vrniti gostoljubje. Želimo vam uspešno delo in varen korak.
Planinsko društvo Rečica ob Savinji

