
DRUŽINSKI IZLET 
 

Vrhé nad Dobrovo 
Vrhe nad Dobrovo (izg. Vrhé) ali Dobrovški vrh je manj poznan, a pomemben vrh na skrajnem 
JV delu Polhograjskega hribovja. Nanj vodi več nemarkiranih kolovozov in steza. 
 

Prijeten sobotni dopoldanski izlet bomo začeli na parkirišču 
OŠ Trzin, kjer se bomo razporedili po avtomobilih. Odpelje-
mo se do OŠ Dobrova (Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova). 
Na tamkajšnjem parkirišču počakamo (do 9.15) tudi ostale, 
ki se nam morda pridružijo. 
S parkirišča pri OŠ Dobrova gremo mimo bližnje kapelice 
in manjšega križa, ki označuje tragičen povojni dogodek 
[15. 8. 1947 (!!) sta bila tu umorjena mladoletna brata z bližnje 
Šimcove kmetije: Franci (15 let) in Matija (17 let) Birtič]. 

 

Nato se naša pot "skrije" v gozd. Hodili bomo 
po uhojeni, a neoznačeni poti, ki se zmerno 
vzpenja skozi gozd in preči več kolovozov. 
Kasneje preide na bolj izrazit greben in se po 
krajšem zložnem delu ponovno zmerno vzpne 
in nas pripelje na z gozdom poraščeno Jazbi-
no (604 m). 
Od tu sledi kratek spust, nato pa se v rahlem 
vzponu vzpnemo na vrh Vrhé (603 m), katere-
ga prepoznamo po številnih napisih, zvonu 
želja, vpisni skrinjici, mizi, klopeh ... 
 

KAM:  Vrhe nad Dobrovo (603 m)  

KDAJ: V soboto, 7. 3. 2020. 
ODHOD:  8.30 - parkirišče pri Osnovni šoli Trzin. 
VRNITEV: Predvidoma ob 14.00 na isto mesto. 
PREVOZ:  Z osebnimi avtomobili (Trzin - Dobrova, ok. 21 km). 
POT:  Je tehnično nezahtevna in primerna tudi za naše najmlajše člane. 
OPREMA:  Močni čevlji z narebrenim podplatom, nahrbtnik, oblačila primerna vremen-
 skim razmeram (kapa, rokavice, šal, vetrovka ali bunda, pulover, dežnik, 
 pelerina,...). In seveda precej dobre volje … Hrana iz nahrbtnika!  
  

PRISPEVEK:  Strošek prevoza (možna prerazporeditev v avtomobilih): dogovor z voznikom. 
  
Izlet vodijo: Emil Pevec in Irena Mučibabić (vodnika PZS) ter Nina Zupan (mentorica PS v vrtcu). 
 

INFORMACIJE in OBVEZNE PRIJAVE (zaključek zbiranja prijav je v petek, 6. 3. ob 18.00): 
 emil.pevec@gmail.com, 031 570 533 ali nincazupan@gmail.com. 

 
 

Informacije o izletu najdete tudi na spletnem naslovu PD Onger Trzin (http://www.onger.org). 

Kapelica, ki spominja na tragičen dogodek (foto: Emil) 

 

  


