15. 1. 2020 - Pohod na SLAVNIK (1028 m) –
seniorji

Peljali smo se smer Cerknica, Postojna, Kozina, Prešnica (480 m). Iz vasi Prešnice, kraške
vasice, stisnjene pod pobočja Slavniškega pogorja, smo se na Slavnik odpravili po trasi Slovenske
planinske poti, ki nas je vodila po lepi položni poti, najprej čez borov gozd in travnike do Malega
Slavnika in naprej do razgledne plošče na vrhu Slavnika. Z vrha smo se po markirani poti spustili
v Podgorje (518 m), kjer se je naša pot končala.
Vida

31. 1. 2020 – 19. tradicionalno srečanje
kolesarjev in planincev, Šenčur

31. 1. 2020 se je odvijalo že 19. tradicionalno srečanje kolesarjev in planincev na katerem je
sodelovalo 192 udeležencev iz Slovenije in bližnje okolice.
Pravila tekmovanja so enostavna: v enem letu zbrati čim več točk. Točkujejo se obiski planinskih
koč, vrhov razne kontrolne točke, planinske obhodnice in podobno.,
Točkovanje gre na naslednji način:
do 1000m 1 točka
od 1000m - 2000m 3 točke
od 2000m 5 točk
V letu 2019 je največ točk zbral Tomislav Majnarić – Gile iz Delnic sicer pa član PD Kočevje in
sicer 3.186 točk!! Druga je bila Martina Učakar z 2.672 točkami in tretji Dejvi Molek z 1.762
točkami.
Gile je v preteklem letu obiskal 486 vrhov, od tega 2 vrha nad 3.000m (Tofana di Mezzo 3244m
in Großvenediger 3666m) te 17 vrhov nad 2000m. Poleg tega pa je obiskal tudi 31 obhodnic.
Gile čestitam tudi v imenu PD Kočevje.
Milan

8. 2. 2020 - Prešernov dan pred Kočo pri
Jelenovem studencu

Mladi planinci PD Kočevje so pod vodstvom mentorice Majde pripravili lep program za Prešernov
dan pred Kočo pri Jelenovem studencu.

19. 2. 2020 - Pohod po Kraškem robu (seniorski
pohod)

Z avtobusom smo se odpeljali iz Kočevja do Unca in po avtocesti do izvoza Kastelec. Tu smo
pobrali lokalnega vodiča Borisa in nadaljevali pot do gradu Socerb. Tu so udeleženci žigosali
dnevnike, pridružil pa se nam je jamarski vodnik, ki nas je popeljal proti Sveti jami pri Socerbu.
Sledil je ogled celotne jame z oltarnim delom in v nadaljevanju t.i. vinska klet.
Pot smo nadaljevali z avtobusom, ki nas je odpeljal do vasi Črni kal. Tu smo si najprej ogledali
eno najstarejših kmečkih hiš na Slovenskem »Benkovo hišo«, nato nadaljevali pot mimo cerkve
s privezanim zvonikom (zvonik je nagnjen za več kot 1 meter v smeri Trsta). V nadaljevanju smo
se povzpeli do pod kraški rob s Črnokalsko jamo in se nato mimo plezališč povzpeli na vrh. Po
slabih 15 min. hoje smo dosegli grad Črni kal kjer je bi krajši postanek za ogled in okrepčila.
Nadaljevali smo po stezi nad samim robom sten. Od tu so bili lepi razgledi na Trst in Koper,
črnokalski viadukt, na koprsko železnico, ter primorske vasi.
Sledil je spust proti Podpeči mimo obrambnega stolpa in utrjene naravne jame (zgrajen je bil v
11. stoletju) do vasi kjer smo si lahko ogledali starodavno kraško arhitekturo. Od tu smo se z
avtobusom odpeljali do vasice Predloka na popoldansko malico v primorskem stilu.
Milan Mlakar

28. 2. 2020 - OBČNI ZBOR PLANINSKEGA
DRUŠTVA KOČEVJE

Volilni občni zbor Planinskega društva je potekal v petek, 28.2.2020 v Piceriji Briški v Kočevju. Po
uvodnih besedah predsednika Milana Mlakarja smo si ogledali krajši film Bojana Cigliča o
društvenem potepanju po Slovaških Tatrah. Nato je sledil formalni del z izvolitvijo delovnega
predsedstva. V svojih poročilih so se predsednik društva in načelniki odsekov ozrli na delo v letu
2019, ter na kratko predstavili načrte za leto 2020. Vodilna nit je bila, da je društvo v letu 2019
delalo dobro in v tem duhu bo nadaljevalo tudi v letu 2020. Razprave po poročilih ni bilo, so pa
prisotni svoje odobravanje potrdili z aplavzom po vsakem poročilu.
Sledila je razrešnica dosedanjim organom upravljanja v društvu in pričetek volitev. S potrditvijo
prisotnih je vlogo volilne komisije prevzelo delovno predsedstvo na čelu z Mojco Aupič.
Predstavila je volilno listo in sledilo je glasovanje z dvigom rok. Soglasno so bili izvoljeni naslednji
kandidati.
Za predsednika je bil ponovno izvoljen Milan Mlakar.
V Upravni odbor društva so bili izvoljeni Mojca Aupič, Judita Praznik, Stane Vidovič, Bojan Ciglič,
Toni Žuk, Terezija Levstik, Janez Javoršek, Marjan Ule, Željko Bistrovič, Marko Fabijan, Bojan
Briški, Tina Kotnik in Peter Poje.
V nadzorni odbor so bili izvoljeni Franc Janež, Štefka Ule in Anča Kužnik.
V častnem razsodišču pa so Franc Walter Šturm, Vida Ofak in Marjan Kurtalj.
Po kratkem nagovoru novo izvoljenega predsednika, ki se je zahvalil prisotnim za ponovno
zaupanje je sledil podpis dogovora z občino Kočevje o vzdrževanju zastave RS na Mestnem vrhu.
Podpisnika sta bila župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič in predsednik društva. V kratki

obrazložitvi sta omenila pomen tega državnega simbola in s tem pravilnega ravnanja in
spoštovanja zastave.
Naslednja točka je bila podelitev priznaj zaslužnim članom društva. Najvišji priznanji Zlati častni
znak PZS sta dobila dolgoletni predsednik društva ter zadnja leta predsednik Nadzornega odbora
Franc Janež ter dolgoletna aktivna članica in nekdanja oskrbnica Koče pri Jelenovem studencu
Ana Kužnik. Srebrni častni znak PZS so prejeli Melita Berlan mentorica v Mladinskem odseku, ter
dolgoletna aktivna članica Majda Lavrič. Pisno priznanje PZS pa so prejeli Hinko Butkovič, Kobola
Matija in Marija Zupančič. Podelili smo tudi nekaj društvenih priznanj, ki so jih prejeli Bojan Briški,
Miha Kalabota, Tina Kotnik, Renata Pirnar in Ivan Turk.
Vsako leto poteka tudi tekmovanje za Najpohodnika do koče pri Jelenovem studencu. Letošnji
zmagovalci, ki so dobili poleg pisnih priznanj tudi brezplačno udeležbo na pohodih društva, so bili
Barbara Tekavec, Renata Pirnar in Romana Jurkovič pri ženskah in pri moških Branko Žižek,
Danijel Gorše in Vlado Hajdinjak.
Pred koncem so dobili besedo gostje ter predstavniki nekaterih društev. Župan dr. Vladimir
Prebilič je najprej čestital vsem izvoljenim in izpostavil dobro delo društva ter plodno sodelovanje
med občino in društvom. Tudi predstavniki društev, med njimi iz pobratenega PD Križe, so
pohvalili delo društva ter zaželeli plodnega sodelovanja še v naprej.
Sledilo je druženje ob živi glasbi izvajalca Mihe Veseliča.
Milan Mlakar

29. 2. 2020 - Usposabljanje gorskih stražarjev v
Kočevju

Trinajst je srečna številka za Odbor za varstvo gorske narave MDO PD Dolenjske in Bele krajine,
saj se je trinajstega izobraževanja za GORSKE STRAŽARJE, 29. 2. 2020 v Kočevju, udeležilo
kar 34 planincev. Do sedaj največ. Nekaj tudi zelo mladih, kar je še posebej pohvalno. Prišli so iz
10 planinskih društev našega MDO – ja, ena pa iz PD LPP Ljubljana.
Na željo PD Kočevje, iz katerega se je izobraževanja udeležilo kar 14 planincev, je bilo
izobraževanje pri njih v prelepih prostorih Zavoda za gozdove Slovenije – Območna enota
Kočevje. Tudi prehrana je bila zelo okusna v bližnji Restavraciji Marof, gorske stražarke iz
Kočevja, na čelu s prizadevno Tino Kotnik pa so poskrbele za čaje, kavo in piškotke med odmori.
Vse je presenetil načelnik KVGN PZS Marjan Denša, ki nas je prišel pozdravit, nato pa ostal do
konca izobraževanja. Tudi predsednik MDO Dolenjske in Bele krajine Rudolf Skobe nam je
zaželel uspešno delo.
Ponovno so nam predavali izvrstni predavatelji, sami strokovnjaki. Predavanja so bila zanimiva,
strokovna, predvsem pa snov podana na način, da nam je čas hitro minil, domov pa smo odšli z
mislimi, kako lahko tudi mi prispevamo k varovanju in ohranjanju narave.
Vsi pa že komaj čakamo drugi del tečaja, ki bo 9. maja v Krajinskem parku Drava pri Središču ob
Dravi. Takrat pa se nam boste lahko pridružili tudi ostali GS in VGN ter ljubitelji narave.
Zapisala: vodja usposabljanja Rozi Skobe
Foto: Rudolf Skobe

Delo Planinskega društva Kočevje v času
ukrepov glede širjenja virusa COVID 19

V društvu vseskozi spoštujemo ukrepe povezane s preprečitvijo širjenja virusa COVID 19. Kljub
temu so se le izvajali nekateri ukrepi, ki bodo pripomogli k hitrejši vrnitvi v normalen tok po končani
krizi.
V koči so potekala nekatera vzdrževalna dela in dela na zaključitvi investicije. Tako smo temeljito
očistili stropne in stenske obloge v gostinski sobi in kuhinji, oba prostora sta tudi prebeljena.
Prebelili smo tudi hodnik in drugo gostinsko sobo. V glavni gostinski sobi so bila tla obrušena in
na novo premazana s premazom na osnovi naravnih olj. Prezračeni in očiščeni so spalni prostori,
sanitarije so očiščene in razkužene. V kuhinji je temeljito očiščeno pohištvo ter vsa oprema in
inventar. Tako je koča v celoti pripravljena za obiskovalce, seveda ko bo to možno.
Urejena je tudi okolica koče, zasejana je trava na površinah, ki so bile prizadete z izkopi, očiščen
je studenec. Pokošen je tudi spodnji del travnika.
Zaključujemo investicijo v vodooskrbo koče. Zabetonirani so jaški na obeh cisternah, peskolovcu,
ter filtru za deževnico. Nameščeni so kovinski pokrovi, ki so pod ključem. S tem je preprečen
nepooblaščen dostop do vodnih virov in onesnaženje iz zunanjih virov. Pred pričetkom zbiranja
deževnice je bila streha temeljito oprana z visoko tlačnim čistilnikom. Čaka nas še zamenjava
žleba, namestitev že dobavljenih filtrov za deževnico na žlebu ter finalno čiščenje in razkužitev
cistern. S tem bo investicija zaključena in sistem predan v uporabo.
Tudi markacisti delajo po svojih zmožnostih in naših skoraj 180 km dolgi planinskih poteh. Veliko
poti je že pregledanih in očiščenih, popravljene in dopolnjene so markacije. Na novo sta izdelana
dva informacijska kozolčka, pet jih je popravljenih in prebarvanih.
Vse ostale aktivnosti društva so zamrznjene. Ko se bo stanje povrnilo v normalne tire bo pričeli z
organiziranjem in vodenjem pohodov in izletov, do takrat pa smo več ali manj odvisni sami od
sebe.
Lepo se imejte, obiščite nas pred kočo in ostanite zdravi.
Milan Mlakar

13. 6. 2020 - Prva markacijska delovna akcija
MDO Dolenjske in Bele krajine

Prva markacijska delovna akcija MDO Dolenjske in Bele krajine je potekala na Kočevskem.
Namen akcije je bil obnoviti pristopne poti na Fridrihštajn in Livoldskem vrhu.
13.6.2020 se nas je zbralo 39 markacistov, pomočnikov, turno kolesarjev in predsednik PZS Jože
Rovan.
Na Fridrihštajnu smo uredili novo lažjo pot do vrat gradu. Popravili smo tudi že obstoječo pot z
gradu proti Požganem hribu. Pokosili smo travo od vhoda do stopnic v gradu in pa tudi na gradu.
Markirali smo novo pot in popravili vse stare markacije okoli gradu.
Druga skupina je popravljala poti na Livoldski vrh in obnavljala markacije. Napravili smo nekaj
novih stopnic, popravili in zamenjali nekaj erozijskih zapor. Očistili smo pot in odmaknili podrto
drevje.
Za stopnice in nadelavanje poti smo uporabili kostanjeve drogove, ki smo jih pripeljali že prej in
so jih morali markacisti znositi do delovišča.
Skupina s predsednikom Rovanom in turno kolesarji Briškitom in Majerletom ter tremi markacisti
pa so markirali turno kolesarsko pot.
Po končanem delu smo se zbrali pred kočo pri Jelenovem studencu in ob kosilu in kozarčku
analizirali naše delo. Vsi smo bili zadovoljni, predsednik Rovan nas je pohvalil ker tako dobro
sodelujemo. Seveda smo najbolj zadovoljni markacisti PD Kočevje, ki imamo urejene poti.
Načelnik za poti in markacije PD Kočevje
Stane Vidovič

27. 6. 2020 - 25. tradicionalni pohod na
»PETRUVO«

Pohod za Petruvo bo, kljub omejitvam, smo se dogovorili. Držali se bomo navodil, bili korektni
drug do drugega in bomo šli. Ne čisto do Osilnice, ampak samo do Bezgovice, kjer je bila pretekla
leta postaja pred Osilnico.
Pa smo šli. V soboto zjutraj se nas je zbrala, skupaj s pohodniki in prijatelji PD Križe na avtobusni
postaji kar lepa skupina. Zagrizli smo se po Kalanovi poti in prišli do Koče pri Jelenovem studencu
pošteno premočeni. Tu so nas pričakali še ostali udeleženci in nabralo se nas je okrog 40. Lepa
številka. Nikamor se nam ni mudilo in tako smo si ogledali vhod v Ledeno jamo, obiskali in
občudovali Tiho dolino s Puglovim studencem ter nekateri tudi Nagelbihel. V Kočah v Lovskem
domu Pr Slavcu nekoliko daljši počitek, hvala za prijazno postrežbo in že nas je pot vodila po
žgočem soncu do Kočevske Reke, mimo jezu v strmino na »Reški pild«. Kratek postanek pri
ostankih kapelice in nato spust v Ravne, kjer nas je z okrepčilom čakala naša Radojka. Dobra
volja nas je spremljala celo pot. Ne vem, kdo vse je bil zaslužen, da si opazil na obrazih
pohodnikov veselje in zadovoljstvo. Mogoče lepo vreme, sonce, možnosti ponovnega druženja,
lagodnost samega pohoda. Ne vem…med nami ni bilo mrkega obraza. Asfaltna cesta, ki po
navadi ob soncu ubija, je ob prijetnem pogovoru hitro minila. Na Šajbniku smo bili zopet gostje in
že nas je Tone popeljal na razgledišče, nato pa še na Strmo reber, počivališče, ki je bilo pred
kratkim opremljeno z slovensko zastavo. Ne vem, če je kdo opazil, ampak nebo je bilo modro,
modro. Še spust v Bezgovico, zaslužen počitek s pogostitvijo, hvala občini Osilnica in avtobus
nas je prehitro prišel iskat. Oditi pa moraš takrat, ko je najlepše, mar ne?
Štefka

28. 7. 2020 - Pohod na TOSC

Po več razpisih, ki pa so zaradi slabega vremena kar po vrsti odpadali, nam je končno uspeli
izvesti turo na Tosc. Zdelo se mi je pomembno, da turo izpeljemo najkasneje v juliju, ko je skoraj
cela pot posuta s cvetjem.
Zaradi kratkega časa za prijave, je na pot krenila le manjša skupina pohodnikov. Pot je potekala
iz planine Konjšica čez Studorski preval in po brezpotju na vrh. Vreme je bilo lepo sončno, visoke
temperature nam je blažila rahla sapica. Vzpon je potekal relativno počasi, saj so nam čas krajšali
čudoviti razgledi in pa cvetje, ki je bilo obilo posuto po travnikih od planine Konjšica pa vse do
vrha. Na vrhu pa – enkraten pogled na Triglav Triglavski dom, Planiko, okoliške hribe in doline
pod nami. Nepozabno! Zleknemo se po mehki »debeli« travi in uživamo. Nekoliko smo morali
samo paziti na »markacije, ki so jih zapustile ovce.
Kar prehitro je prišel čas za spust v dolino do kombija, saj so nas nekatere čakale društvene
obveznosti. V dolini pa nepopisna vročina in on pivi so se nam misli vrnile na vrh, kjer so bile
temperature neprimerno nižje, pa še rahla sapa nas je hladila.
Več kot besede nam o pohodu povedo Marijine fotografije.
Milan

1. 8. 2020 - Naravovarstvena ekskurzija, učna
pot »Po sledeh vodomca«

Sobota, 1. 8. 2020 - Odbor za varstvo gorske narave pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine je
organiziral naravovarstveno ekskurzijo na učno pot - Po sledeh vodomca
Namen poti, ki vodi večinoma po gozdu, je izobraževanje in osveščanje planincev vseh starosti v
smeri ohranjanja in pomena biotske pestrosti ter odnosu človeka do narave. Gozdovi so pljuča
našega planeta in raznovrstnost živih bitij v njem zagotavlja celovito delovanje ekosistema.

6. 8. 2020 - Filmski večer o risu na jasi pri Koči
pri Jelenovem studencu

Ris je bil v preteklosti stalni prebivalec naših gozdov; 6000 let pr. n. št. je ris živel po vsej Evropi.
Zmanjševanje življenjskega prostora, pomanjkanja plena in pretiran lov s strani človeka so
botrovali njegovemu izumrtju pri nas. Leta 1908 je bil zabeležen zadnji ris v Sloveniji.
Leta 1973 so lovci in gozdarji v Slovenijo pripeljali in naselili 6 risov iz Slovaške. Njihov dom so
postali kočevski gozdovi. Od tu se je populacija risa ponovno , zelo uspešno, razširila v sosednje
države (Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter celo v Italijo in Avstrijo), ostali pa so izolirani od drugih
populacij risa v Evropi. Opisana naselitev risa velja za najuspešnejšo ponovno naselitev risa v
Evropi.
Po nekaj desetletjih se je izkazalo, da je zaradi parjenja v sorodstvu (vzrok za genetsko izredno
osiromašeno populacijo) število risov začelo upadati. Danes, z namenom večanja genetskega
materiala, v okviru mednarodnega projekta LIFE Lynx, v slovenske gozdove oz. širše območje
Dinaridov doseljujemo osebke te vrste iz Romunije in Slovaške.
Vpliv človeka na risa je bil vedno zelo močan in odloča o obstoju te vrste. Cilj vrste izobraževalnih
aktivnosti, komunikacij z različnimi skupinami javnosti itd. je sprememba odnosa do risa, do zveri
nasploh, do gozda oz. narave nasploh.
Filmskega večera o risu, ki smo ga člani Odseka za varstvo gorske narave PD Kočevje pripravili
skupaj z ekipo projekta LIFE Lynx je vsekakor eden takih dogodkov. Okoli 100 planincev,
kolesarjev in drugih obiskovalcev je v četrtek, 6.8.2020,"pod zvezdami", bolj natančno pod
mogočnimi drevesi bukev, na jasi pri Koči pri Jelenovem studencu prisluhnilo zgodbam
strokovnjakov, lovcev in gozdarjev o tej skrivnostni in karizmatični vrsti.
Doživeli smo krasen večer!

8. in 9. 8. 2020 - dvodnevna tura na Razor, Planjo
ter Stenar

Sprva je kazalo dobro. Zelo dobro. Domala vse vremenske napovedi so kazale na zelo lep vikend.
Precej članov planinskega društva Kočevje in poleg teh še nekaj ostalih morebitnih udeležencev,
se je zanimalo za razpisano turo in s Tonetom sva pričakovala najmanj 20 glavo skupino. V tem
duhu sem večkrat poklical na Pogačnikov dom na Kriških podih in prosil Ano naj vendarle poskuša
najti še kak dodaten prostor v prepolni koči. Slab teden pred odhodom ji je celo uspelo in imeli
smo na voljo 20 ležišč, h katerim bi se dalo dodati še nekaj modrocev. Zelo dobro. Ko je Toni v
torek zbral prijave pa smo razočarani strmeli v seznamček prijavljenih. Devet. Skupaj z vsemi
vodniki.
Težava je nastala v prevozu, saj je plakat obljubljal organiziranega, pogovora z avtobusnim
prevoznikom za 9 ljudi pa si nisem niti predstavljal. Po par klicih in nekaj izmenjanih sporočilih je
postajalo jasneje, da v hribe gremo, za prevoz pa bosta poskrbela dva dobrovoljca.
Po sprotnem pobiranju ob cestah stoječih, s pretežkimi nahrbtniki ovešenih zaspancev v
zgodnjem jutru, smo se zbrali na bencinskem servisu in nadaljevali pot do izhodišča naše ture v
Vratih. Po prihodu na parkirišče smo spoznali grenko resnico, da varuhi reda na parkirišču, po
zgledu bohinjskih kolegov, pobirajo parkirnino za vsak posamezen dan parkiranja. Zaradi do tega
dne nevidene zasedenosti parkirnih kapacitet v prelepi dolini smo še malo povijugali po
makadamski podlagi in končno obstali lučaj pred Šlajmerjevim domom.

S potjo smo začeli v jutranjem hladu, dobro nam je šlo, hitro smo bili na soncu in Sovatna nam je
prijetno minevala. Seveda se je ozračje precej segrelo, mi pa tudi in kljub postankom in zmernem
tempu hoje smo Dovška vratca dosegli kot bi trenil. Do koče pa tudi ni bilo več daleč. Spremljali
so nas prelepi razgledi, izmed skalovja so kukale raznovrstne pisane cvetlice, v dosegu rok sta
nas pričakovali koča in malica.
»Dober dan.«, »Dober dan.«, »Mi smo prišli.«, »Fino.«, »Pridemo nazaj.«, »Kar dajte.«. Malo smo
se najedli in odpočili, odložili v zimski sobi kak kos bremena, ki ga ne bomo potrebovali na poti
na vrh, ali pa še nekaj mesecev ne, nanesli zajeten sloj zaščitnega faktorja na soncu izpostavljene
dele telesa in nadaljevali pot na Razor. Je kar šlo, malo smo sopihali po grušču in šodru, ampak
je kar šlo. In smo bili že na sedlu Planja. Razgledi naravnost čudoviti, tudi tisti levo in desno,
vzdušje v redu, motivacija ravno pravšnja, tako da je šlo brez težav tudi naprej. Vmes je nastala
še kakšna fotografija, da nam ni bilo treba hodit ravno ves čas. Pred vrhom smo se seveda malo
zamudili, ker je pot na vrh pač delno navpična, tako da je trajalo malce dlje, smo pa vrh dosegli
brez posebnih težav. Kako ga tudi ne bi, samo smo bili precej homogena skupina.
Po razgledovanju, fotografiranju in poziranju, malici, urejanju formalnosti, pa po še malo
fotografiranja in razgledovanja, smo vzeli slovo in sestopili z vrha in dalje na sedlo, od koder smo
se napotili še na Planjo. Je kar prav, da se po sestopu z Razorja pogleda kje se je hodilo in kako
veličastna gora je Razor. »Najstrašnejši« del poti, ki je od podora dalje zavarovan z domala
navpično jeklenico, pripelje čez zadnji, nekaj deset metrski zob nad celotno gmoto veličastne
gore, ki vso svojo veličino najlepše pokaže ravno Planji. Smo strmeli kar nekaj časa, pa se spet
razgledovali naokoli, fotografirali, malicali, zdaj že kar malo bolj sproščeno zbijali šale, med
sestopom z vrha še enkrat uzrli »naslanjača«, ki mu od zadnjič in predzadnjič očitno še ni dovolj
počitka, ter nadaljevali s sestopom vse do koče.
Najprej v svoje sobane zbrat vse potrebno za nočitev. S polnimi žepi dokumentov in gotovine v
precej prevelikih »kroksih« po šodru odkolovratim do koče. Večkrat, ker je že tako, da se od
začetka kaj pozabi, pa je treba nazaj ... Če bi bil udobneje obut in manj utrujen, bi me morda
zamikal uren sestop v smeri morja, tako pa stiskam zobke ob vsakem večjem pohojenem kamnu
in željno čakam ravne podlage čez slabih deset metrov. Jedilnica podobna operacijski dvorani,
eni našemljeni v kirurge, drugi v bolničarje, tistih brez se je treba pazljivo izogibat, morda so
nerešljivo zašuštrani … Res super, da je recepcija hkrati šank, najbližja miza na dosegu roke,
zraven klop ob peči. Prav nikamor več nismo šli. V doglednem času smo se vsi zbrali in posedeli,
dokler nas utrujenost in zgodnja jutranja ura tega dne nista spravili v posteljo.
Noč je minila povsem brez posebnosti.
Prihodnje jutro smo se razdelili v dve skupini. Prva je ostala v koči in počakala zajtrk. Druga se je
namesto zajtrka napotila na Stenar. Med potjo smo občudovali prebujajoče se jutro in prve sončne
žarke na vrhovih okoliških gora. Družbo so nam delali čisto pravi kozorogi, ki so lenobno postopali
naokoli, dva pa sta se merila v moči. Prijateljsko. Z vrha smo imeli ponovno prelep razgled, ki smo
ga s pridom izkoristili. Ker smo pot do vrha premagali precej hitro in ker smo bili s prvo skupino
dogovorjeni na Dovških vratcih šele čez precej časa, se nam ni nikamor mudilo. Pa smo se
razgledovali, fotografirali in pozirali, malicali, pogovarjali, občudovali razglede … Po sestopu z
vrha smo se na Dovških vratcih srečali s prvo skupino in skupaj sestopili v dolino. Sledila je še
analiza tura v Aljaževem domu v Vratih in pod do doma.
Strinjali smo se, da sta nam oba dneva prijetno minila in da smo se imeli lepo.
Simon

13. 8. 2020 - Priprava drv za leto 2020/21

V zadnjih dneh je že kar težko ujeti lepo vreme, a vendar smo za v četrtek, 13. 8. napovedali
delovno akcijo za spravilo drv. Od druge ure popoldne smo stara drva zvozili iz drvarnice in jih
zložili pod streho za kočo in ob drvarnici. Oba prostora smo pospravili pometli in tako pričakali
Petra Pojeta Poldija, ki se je ob 4. uri pripeljal s svojim Vinkotom, kot sam imenuje svoj traktor
Tomo Vinkovič. Prispel je še drugi del ekipe in tako se nas je enajst zagretih spravilo na drva.
Poldi je žagal, podajala pa sta mu še en Poldi in Žani. Ostali smo drva vozili in jih zlagali v obe
drvarnici. Milena pa je sproti pospravljala ostanke in jih zvozila na ognjišče. Do pol devete ure je
bilo pospravljenih vseh 24 m3 drv. Ob 9. uri pa je bila pospravljena tudi okolica in že v trdi temi
smo sedli za mizo k malici. Zadovoljstvo ob zaključenem delu je bilo veliko.
Milan

22. in 23. 8. 2020 - Triglav (2.864 m), čez
Triglavsko škrbino

V soboto, 22. avgusta 2020, se nas je skupina 12 članov PD Kočevje zbrala v Krmi, od koder smo
se povzpeli na naš najvišji vrh, Triglav. Pot nas je vodila mimo pastirskega stana Prgarca, skozi
Konjsko sedlo do Doma Planika. Tu smo imeli daljši postanek in opazovali veliko množico
planincev, ki so tega dne obiskali Triglav in okoliške vrhove. Od Doma Planika smo se povzpeli
po zelo zahtevni zavarovani poti skozi Triglavsko škrbino na vrh. Na vrhu smo imeli obvezen krst
treh »novopečenih pravih Slovencev«. Imeli smo veliko srečo z vremenom, ki nam je omogočal
lep razgled na vse strani. Dan smo zaključili na Kredarici, kjer smo tudi prespali. Naslednje jutro
smo se zgodaj odpravili čez Rž do Doma Valentina Staniča, kjer nam je prijazen oskrbnik
postregel z zajtrkom. Po zajtrku smo se z veliko dobre volje in nasmejanih obrazov vrnili na
izhodiščno točko v dolino Krma. Vsem udeležencem, vključno s štirimi novimi člani društva, se
zahvaljujemo za izredno prijetno družbo in prispevek k lepo preživetemu vikendu.
Peter

5. - 12. 9. 2020 - Osemdnevno potepanje po
Sloveniji

Letošnji letni planinski izlet, ki je bil načrtovan po planinah Bosne, je dolgo visel v zraku. Korona
virus nam je vsem pristrigel peruti. Kmalu v začetku poletja je padla odločitev, da skušamo izpeljati
izlet po naši domovini. In res se nas je zbralo 23 popotnikov. Večina je bila članov našega društva,
pa še nekaj prijateljev Tonija Praha in…odhod.
V tednu dni smo prepotovali praktično celo domovino, le na morju nismo bili. Tudi hribi so bili
izbrani tako, da smo vsi zmogli vzpone na njih. Imeli smo tudi precej drugih ogledov kulturnih
znamenitosti, vse skupaj pa je bilo podkrepljeno s kar nekaj degustacijami.
Hodili smo po Bizeljskem, se vzpeli na prekmurski Triglav – Donačko goro, kljub megli prečili del
Pohorja od Rogle do Kop, prehodili Veliko planino, osvojili Vitranc in Cipernik, tudi vrh Mežaklje –
Jerebikovec je ostal pod nami. Za zaključek smo obiskali Škofjeloško pogorje ter Obelunec nad
Vipavo.
Igrali smo se gospodo v gradu Štatenberg, spoznali grad Podsreda, obiskali smo domačijo Ivana
Tavčarja ter se skrivali v rovih Rupnikove linije na Golem vrhu. V največji slovenski katedrali v
Gornjem gradu so pokopani prvi slovenski škofje, svetišče na Ptujski gori je znana Marijina božja
pot cerkev v vasi Goče pa ima veliko a žal prazno vinsko klet. Ta značilna primorska vas ima
kanalizacijo še iz rimskih časov, ko je bila v njej rimljanska posadka. V etno vasi v Rogatcu smo
si ogledali značilno domačijo iz začetka preteklega stoletja.
V vseh krajih so nas sprejeli krajevni vodiči ter nas seznanili z zgodovino kraja in njegovim
življenjem. Večina pa se nas je najbolj razveselila degustacije piva v Podsredi, jutranjega zajtrka

v špagetariji Gabaroni v Krmelju, pa domačih dobrot na Tavčarjevi domačiji, domačega zeliščnega
čaja, pa žganjekuhe ter degustacije primorskih vin.
Da pa bi živeli čim bolj zdravo, so nas v Termah Snovik seznanili z Kneippovo metodo zdravljenja
z vodo ter zdravilnimi zelišči, ki rasejo povsod po kopališkem naselju.
Potovanje je prehitro minilo v dobrem vzdušju in obiskovanju lepot slovenskih krajev.
Bojan

30. 9. 2020 - Pri MTB-ju Dolga vas (brunarica)
smo postavili stopnice

Za lažji dostop do planinske poti proti Livoldskemu vrhu, Fridrihštajnu in Koči pri Jelenovem
studencu smo pri MTB-ju postavili stopnice, smerno tablo in markacije. Očistili smo podrast ob poti
in markirali do ceste.

Smrečici v dolini pri Jelenovem studencu in
jaslice v votlinici pod Mestnim vrhom

Tudi letos smo člani PD Kočevje okrasili smrečici v dolini Pri Jelenovem studencu in na
Mestnem vrhu.
Seveda pa smo, kot že nekaj let, postavili tudi jaslice v votlinici pod Mestnim vrhom.
Vsi pohodniki ste lepo vabljeni, da si jih ogledate.

