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IZLET V ŽELEZNO KAPLO IN V PERŠMANOV MUZEJ
Sobota, 8. junija 2013

Ob 7.00 uri se zberemo pred Halo Tivoli in se odpeljemo v Logarsko dolino. Večina nas bo odšla do 90-metrskega slapa 
Rinke (ca. 15 minut peš, dobrodošla športna obutev), kjer lahko v atraktivnem gostišču Orlovo gnezdo popijemo kavo ali 
pijačo. Če se kdo ne bi želel povzpeti po lahki poti do slapa, nas bo počakal v bifeju ob parkirišču.  Ob ca. 10.30 uri se 
odpeljemo preko leta 2001 odprtega Pavličevega sedla (1.338 m) proti Železni Kapli. Pred mestom se bomo ustavili v 
slovenski gostilni Podobnik, kjer bomo lahko izbirali med petimi menuji, tudi vegetarijanskim. Tam se nam bo pridružil 
koroški kulturni delavec domačin Zdravko Haderlap, ki nam bo najprej na kratko razkazal Železno Kaplo (Omanova okna v 
cerkvi, pokopališče) in nas nato skozi dolino Lepene (mimo domačije Haderlapovih) peljal v Peršmanov muzej. Ogledali si 
bomo spominski muzej, v spomin na pomor večine članov Peršmanove (Sadovnikove) družine, ki so jo nacisti pobili tik pred 
osvoboditvijo 25. aprila 1945. Veliko bomo izvedeli tudi o odporniškem gibanju koroških Slovencev med 2. svetovno vojno. 
Nato se odpeljemo še do gostilne »Pri Riplnu« na planini Luže (1.222 m ), od koder je prekrasen razgled na bližnje Karavanke 
in na Podjuno. Pozno popoldne se bomo preko prelaza Jezersko odpeljali proti Ljubljani, kamor bomo prispeli v večernih urah.

Zaradi ovinkaste gorske ceste se bomo peljali s 36-sedežnim avtobusom. Prijave, do zapolnitve prostih mest, sprejema vodja 
izleta Lovro Sodja na lovro.sodja@guest.arnes.si. Člani brez e-pošte naj pošljejo pisne prijave na njegov domači naslov:
Lovro Sodja, C. dolomitskega odreda 35, 1358 Log pri Brezovici. Sedežni red v avtobusu bo pripravljen po vrstnem redu 
prijav.

Cena izleta je za člane društva s plačano članarino 25 eurov ( za ostale je 35 eurov) in vsebuje prevoz z avtobusom, kosilo
(brez pijače) ter zavarovanje potnikov. Za ogled muzeja bomo prispevali prostovoljne prispevke po lastnih zmožnostih. Stroške
za izlet ( z imensko navedbo prijavljenih ) nakažite do 3. junija 2013 na bančni račun društva: UniCredit Bank Ljubljana, št. 
SI56 2900 0005 5184 709, koda namena: OTHR.
Ne pozabite vzeti s seboj osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) in za slap Rinko športno obutev.

Lep pozdrav!                                                                  

 Predsednik društva:
                                                                                                                                                                                                            
Lovro Sodja, prof. , l.r.
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