
Dragi planinci! 
 
Ste kdaj pomislili da bi leteli, se povzpeli na goro in z roba odjadrali v nebo? Ste 
kdaj sanjali, da ste kot ptica, ki se izgubi v morju oblakov, ki preplavljajo 
kotline pod vašim vršacem?  
 
No ja, sanje so in bodo, to je del vsakdana in prav je tako, to nam daje vrednoto, 
smer in uteho. 
Mi vam pa lahko na tem septembrskem izletu obljubimo, da bomo iz osvojenega 
vrha poskusili metati kamenčke, ki se bodo kot velike ptice podali na pot proti 
smaragdni vodi tamkajšnjega jezera Pragser Wildsee! 
 

SEEKOFEL 2810m segajoč v nebo 
 
Mogočni skalni masiv nad smaragdom jezera Pragser Wildsee! 
 
Ponovno eden od izbranih ciljev, ki vabi vse tiste, ki ste željni pravega hribolazenja 
in hkrati tiste, ki jim je pot v naravo povsem domača, a raje uživajo v varnem 
zavetju gozdne meje.  
 
V kolikor je vodostaj ugoden je jezero 
res pravi biserček v zatrepu doline 
Pragser in pohajkovanje okoli njega 
ne predstavlja posebnih naporov. 
Tako so k tej varianti vabljeni vsi, ki 
jim je sprehod v čudoviti naravi, v 
dolžini slabih dveh ur v užitek in 
veselje. 
 

Vsi, ki pa bi želeli svoje kamenčke metati iz višje razdalje, pa boste z nami 
na poti kakšnih dobrih 7 ur! Pot ni zahtevna in prav tako ne posebej 
zavarovana, gre za gruščnato pot, ki se vije vse od obale jezera do severne 
strani skalnega skoka proti vrhu Seekofla, na višini 2810m/nv. Sestopamo po 
smeri vzpona tako, da v kolikor bi pojenjale moči, se lahko počaka ali se 
vrne nazaj do sedla. 
 
Za pot se priporočajo pohodne palice, topla oblačila (tudi kapa in rokavice), 
uhojeni planinski čevlji in osebna oprema. S seboj vzemite dovolj tekočine 
za »en šiht«, prav tako energijske pripravke in skrbno pripravljeno, domačo 
hrano! 
 
Kaj še dodati? 
Nič, verjetno eden zadnjih izletov v Dolomite, s strani društva, pred zasneženimi planinami tako, da velja izkoristiti še to 
priložnost in »zbežati« od doma! 
 
Na izlet bi se odpravili 29.09.letos, ob 4. uri izpred avtobusne postaje v Mežici. Strošek prevoza znaša 40,00€, člani 
PD Mežica imajo 10% popust. Žal vas tudi tokrat opominjamo na vašo lastno odgovornost, uredite si zavarovanje za 
stroške reševanja v tujini vsaj dva dni pred odhodom na izlet! 
 
Lepo povabljeni v našo družbo!  
 
Izlet vodi Boštjan Lesjak (GSM 040-41-90-60), prijave se zbirajo osebno na društvu in pri vodniku ali na elektronska 
naslova: pdmezica@gmail.com in steberteam@gmail.com do 24.09.2012! 
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