
 

 

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA 
                                      Vodniški odsek 

 

                                      vas vabi 
                                na praznični ponedeljek, 17.04.2017, 

 

  na 20. pohod na Malo goro (1034 mnm)-»simbol trdega dela 
in lepih spominov«.      

 
 Letos se bomo na Malo goro podali malo drugače. S prevoznim sredstvom se bomo pripeljali 
do Ajdovščine in mimo Lokavca do parkirišča pod tuneli, naprej Predmeja (cca 800 mnm). Od 

tu dalje se bomo peš podali levo po Srednječavenski poti, včasih so jo domačini  imenovali tudi 
Bošnarska pot. Markirana steza nas bo vodila najprej skozi gozd, dalje preko razglednega 

kamnitega sveta in spet preko gozda do Male gore (1034 mnm). Do tu bomo hodili dobro uro 
in pol. Pri planinski koči na Mali gori bo ob 11. uri pozdrav pohodnikom, krajši program in 

prijetno druženje ob zvokih harmonike. Ob lepem vremenu bomo  iz Male gore občudovali 
Kras, Tržaški zaliv, na zahodu Furlansko nižino, pod nami  Vipavsko dolino in na vzhodu onstran 

Nanosa notranjost Slovenije. Po postanku in prijetnem druženju s pohodniki in domačimi 
planinci, s katerimi smo pred leti stkali prijateljske vezi, bomo našo pot nadaljevali v smeri 

Čavna do planinske koče Antona Bavčerja (1242 mnm). Za ta del precej strme poti bomo rabili 
slabih 45 minut. Spet bomo počivali in se ob družbi oskrbnika Zdravka imeli prijetno. Po 

dogovoru se bomo spustili v dolino v smeri Lokavca in levo po delu Srednječavenske poti, 
katere del smo dopoldan že spoznali. Skupaj se bo nabralo za okrog pet ur čiste hoje brez 

upoštevajočih vmesnih počitkov. Pot ni prenaporna, hodili bomo primerno vsem udeležencem 
pohoda.      

 
Zbor prijavljenih udeležencev bo v Migojnicah pri Domu Svobode ob 6,00 uri, nato pa bomo 
pobirali planince po dogovoru v Žalcu, Šempetru, Polzeli in še kje. Pohod je primeren za vse 
starostne kategorije. 
Vsak udeleženec se pohoda udeleži na lastno odgovornost, pohod bo ob vsakem vremenu. 
Oprema naj bo primerna letnemu času, v nahrbtniku naj ne manjka malica, vetrovka, dežna 
pelerina,….pa seveda železna rezerva. Možnost toplega obroka bo na Mali gori in tudi na 
Čavnu.   
 
Prijave so zaradi organizacije prevoza obvezne pri  vodji PLV Bogomilu Polavder-Milanu na tel. 
041 688 055 ali milan.polavder@gmail.com do vključno petka, 14.04.2017. 
 

Nasvidenje in srečno na naših skupnih poteh tudi v letu 2017!   
 

 

 


