
Društvo Fran Govekar Ig, v sodelovanju s Planinskim društvom Krim, 
vabi na tradicionalni 14. pohod po mejah Občine Ig, 

ki bo v soboto, 17. in nedeljo 18. junija 2017. 
 

 
Ste si kdaj zaželeli, da bi v enem dnevu obiskali Krim in Mokrc. Zdaj imate priložnost. Pa ne le oba najvišja 
vrhova občine Ig, tudi stezice in poti naše občine, po katerih sicer verjetno na bi nikoli hodili. V soboto 17. 
junija se bomo podali na dvodnevno pot s hipodroma v Vrbljenu. Najprej se bomo podali na Krim, se spustili 
do Iškega vintgarja, in se spet povzpeli na desni breg Iške do Sivih dolin. Nadaljevali bomo po zgornjem robu 
Kozlovih sten do Petelinovih dolin, od tam pa se usmerili na Mokrc. Spustili se bomo do gozdarske hiše in po 
trasi nekdanje žičnice za spravilo lesa, nato do Doma na Kureščku, kjer bomo imeli večerjo in nočitev. Zjutraj 
nas bojo postregli z zajtrkom, zatem se bomo spustili do Visokega in Rogatca nad Želimljami. Nadaljevali bomo 
do Želimlja, ko se bomo spet povzpeli do Klade, se spustili do Sarskega in Kremenice. Nadaljevali bomo po 
Barju do Maha, od tam pa do bencinske črpalke, od koder bomo po kolovoznih poteh med njivami prišli do 
Bresta. Pri gostilni Mars se bomo usmerili na našo znamenitost Koščevo učno pot in nadaljevali mimo 
barjanskih oken. Iz Podkraja se bomo po gozdni poti spet dvignili za 170 višinskih metrov do kamionske poti, 
katera skoraj vodoravno vodi nad hipodrom v Vrbljenu, kamor se bomo po gozdni poti spustili. Da bi zgrešili se 
ni bati, saj bo ob tistem času srečanje harmonikarjev in se jih bo zagotovo slišalo že od daleč. Tako bomo v 
soboto prehodili štiriindvajset kilometrov z 1700 m vzpona in 1200 m spusta, v nedeljo pa trideset kilometrov 
in 400 m vzpona in 900 m spusta. Hodili bomo v vsakem vremenu, če pa bo zaradi njega ustreznejše, bomo 
ubrali nasprotno smer hoje, to je iz Vrbljena proti Podkraju … 

 
Oprema: vsebuje naj najnujnejšo pohodno in zaščitno obleko (ali sploh vzamemo pelerino ali dežnik, se bomo 
odločili dan prej glede na napoved). Gamaše za roso in dež, spalna vreča pa NI potrebna. Z oblekami in perilom 
ne pretiravat. Bomo pač vsi »dišali«. Ne pozabite vzeti stvari, katere potrebujemo za osebno higieno ter 
zdravstveno oskrbo (obliže proti žuljem, mikropor trak širine 2,5 cm, sončna krema, mogoče sprostilno kremo 
za noge, osebna zdravila …), zdravstveno izkaznico. Poleg nogavic, ki jih boste imeli na sebi, še tri pare, da jih 
bomo lahko pogosteje menjali. Pohodne palice. 
 
V domu na Kureščku, kjer bomo spali bo tudi večerja in zajtrk, za čez oba dneva pa je potrebno hrano nabaviti 
vnaprej – od doma. Na poti bo možnost nabava pijače dokaj pogosto, tako, da s sabo ni potrebno nositi več kot 
liter tekočine. 
 

Start pohoda bo ob 7.00 na Hipodromu Vrbljene, kamor se bomo naslednji dan tudi vrnili in se udeležili 
prireditve TD KRIM Podkrimka.  
 
Pohod bo vodil Janko Purkat, ki je na voljo za dodatne informacije na GSM: 051-369-213.  Prijave z osnovnimi 
podatki (ime in priimek, datum rojstva, el. naslov in GSM) posredujte na: info@dfg.si ali GSM: 051-374-475 
(Alenka).  
 
Prijavnina znaša 20 eur in vključuje: organizacijo in vodenje pohoda, spominsko majico, večerjo in zajtrk in 
nočitev. 
 

Vabljeni!    
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