
 

 

 

 

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ZZAABBUUKKOOVVIICCAA  
 

                                      vas vabi 
                                v ponedeljek, 28.03.2016, 
 

 

  na 19. praznični pohod na Malo goro (1034 mnm)-»simbol 
trdega dela in lepih spominov«.      

 
S hojo bomo pričeli v vasi Kamnje (200 mnm), ki leži le dva km stran od regionalne ceste 

Ajdovščina-Nova Gorica. Najprej se bomo sprehodili mimo pokopališča, cerkve Sv. Mihaela in 
čez kamniti most do izhodišča pohoda. Nato nas bodo markacije usmerile po cesti skozi 

zaselek Pirjevči do široke gozdne poti. Po slabi uri hoje bomo prispeli do križišča, kjer se bomo 
odločili za krajšo desno pot čez Planino, mimo Šije in v strmih serpentinah naprej čez Kopice 

do Male gore ali levo malce daljšo bolj položno kolovozno pot mimo bivaka Črna peč prav tako 
do Male gore, kjer stoji planinska koča. Do tu bomo rabili dobre 2,5  ure hoda. 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. Sledil bo povratek  v dolino preko Školja Sv. Pavla (498 mnm), kjer stoji cerkvica in 

spomenik vsem žrtvam II. svetovne vojne. Na platoju je v prazgodovini stalo gradišče, v 
poznoantičnem času pa je bila tu utrjena naselbina. Njeni ostanki, h katerim spada tudi rimski 

vodni stolp s cisterno, so vidni še danes. S Školja Sv Pavla nas bo pot vodila skozi zaselke 
Lozarji, Guštini, Čermelji in Rebki vse do vasi Kamnje. Za spust bomo rabili okrog 2,5 ure, tako 
da se bo skupne hoje brez postankov nabralo za nekaj več kot 5 ur. V prostorih OŠ Kamnje si 

bomo po želji ogledali razstavo »Mala gora nekoč in danes«, ki pripoveduje o košnji in spravilu 
sena na Mali gori, kjer so nazadnje kosili leta 1964.  

 
Zbor udeležencev bo v Migojnicah pri Domu Svobode ob 6,00 uri, nato pa bomo pobirali 
prijavljene 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, vsekakor pa bomo dosledno 
upoštevali navodila organizatorjev pohoda.  
 
Prijave so obvezne pri  vodji PLV Bogomilu Polavder-Milanu na tel. 041 688 055 ali 
milan.polavder@gmail.com do vključno sobote, 26.03.2016. 
  
 

Nasvidenje in srečno na naših skupnih poteh tudi v letu 2016!   
 


