VIHARNIK
Letnik XLIII –februar 2018 št. 1(nadaljevanje)

PROGRAM IZLETOV IN
PLANINSKIH POHODOV
za obdobje od marca 2018
do vključno februarja 2019

Splošna navodila in priporočila za udeležence izletov



Za izlet se člani PD Viharnik ter morebitni drugi udeleženci prijavijo vodniku oz. organizatorju naravovarstvenega izleta (v nadaljevanju: vodnik), ki izlet vodi. Pri njem lahko pridobijo tudi morebitne dodatne informacije glede same izvedbe izleta. Prijava na
izlet se lahko opravi po telefonu ali po elektronski pošti.



V letu 2018, že drugo leto zapored, določa večina vodnikov zbirno mesto za izlet,
parkirišče Dolgi most, zaradi velike gneče v Tivoliju. Pri udeležbi na izlet zato pazite, katero zbirno mesto je določeno, parkirišče Dolgi most ali hala Tivoli.


Kontaktni podatki za prijavo na izlet:
Vodniki:

telefon

e-naslov

Anica Žmavc

041 313 954

anica.zmavc@gmail.com

Borut Vukovič

031 805 686

borut.vukovic@gmail.com

Grega Rihar

041 211 693

grega.rihar@siol.net

Štefan Rojina

041 478 421

stefan.rojina@gmail.com

Marija Kastelic

041 279 021

marija.kastelic1@telemach.net

Helena Tepina

040 294 161

helena.tepina@gmail.com

Breda Jančar

041 292 910

Organizatorji naravovarstvenih
izletov:



Vodniki sprejemajo telefonske prijave na izlet od ponedeljka do četrtka, in sicer
od 16.00 do 20.00 ure, ob petkih pa le v primeru, če so glede na naročen prevoz in
število prijavljenih še prosta mesta. V primeru, da se boste na izlet prijavili preko elektronske pošte, omejitve glede ure prijave seveda ne veljajo.



Udeleženec se udeleži izleta na lastno odgovornost.



ZADNJI DAN ZA PRIJAVO, kakor tudi za morebitno ODJAVO od izleta, je ČETRTEK, in sicer do 20.00 ure.
Člani PD Viharnik in drugi udeleženci izleta, ki ne odjavijo že prijavljene udeležbe
na izlet do navedenega dne in ure ali odjave sploh ne opravijo, bodo morali poravnati stroške prevoza. Na domači naslov bodo prejeli položnico z vpisanim zneskom za stroške prevoza, ki jo bodo morali plačati.



Prijava na izlet je seveda možna tudi v naslednjih dnevih (petek oz. sobota, v kolikor
je izlet na nedeljo), če so še prosta mesta v naročenem prevoznem sredstvu.



Člane in druge udeležence prosimo, da NEUDELEŽBO na izletu, če je le mogoče,
sporočijo vodniku. Na ta način se da možnost, da se izleta mogoče udeleži kakšen
drug član, za neudeleženca na prijavljeni izlet pa v tem primeru odpadejo stroški prevoza.



V primeru slabih vremenskih razmer ali drugih okoliščin, ki lahko bistveno vplivajo na
varnost in potek izleta oz. ture, ima vodnik pravico do izvedbe rezervnega programa
(cilja) ali pravico celo odpovedati izlet.



Člane društva opozarjamo, da je nekaj izletov organiziranih v nedeljo. Pri dvodnevnih izletih pa pazite na določeni rok za prijavo, zaradi rezervacije prenočišča.



Novo opozorilo z letom 2018 dalje:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta in izpolnjuje
zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu.
Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih
planincev (https://www.pzs.si/novice.php?pid=4576) ter upoštevati navodila in
odločitve vodnika.



Delitev stroškov naročenega prevoza
Strošek za naročeni prevoz (kombi, minibus, bus, v nadaljevanju naročeni prevoz)
se razdeli med vse udeležence izleta in tiste manjkajoče udeležence, ki niso odpovedali izleta, skladno z navodili društva. Vodnik se ne šteje med udeležence izleta, nanj
se torej ne deli strošek prevoza.



Delitev stroškov prevoza, ko se izlet organizira z osebnimi avtomobili
Šofer je upravičen do povrnitve stroškov bencina v višini 0,18 € za prevoženi kilometer. Izračunani strošek prevoza se nato razdeli med vse udeležence izleta enako ne
glede na to, koliko potnikov je bilo v posameznem avtomobilu.
Med udeležence izleta se v tem primeru ne štejeta šofer osebnega avtomobila in vodnik.



Delitev stroškov prevoza, ko gre za kombinacijo naročenega prevoza in osebnega avtomobila
Stroški prevoza se izračunajo tako, da se seštejejo stroški naročenega prevoza in
stroški bencina osebnega avtomobila. Tako izračunani strošek prevoza se deli med
vse udeležence izleta ne glede na to, kje so udeleženci sedeli.

PROGRAM IZLETOV
MAREC 2018
Datum: sobota,03. 3. 2018
Cilj: ŠKOCJANSKI ZATOK, iz STRUNJANA V PIRAN - naravovarstveni
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure plus ogledi
Oprema: primerna obutev, pohodniške palice če jih uporabljate
Zborno mesto: hala Tivoli ob 07.00 uri
Izlet organizira: Marija Kastelic 041 279-021
Škocjanski zatok leži vzhodno od Tržaškega zaliva in je del kratke slovenske obale.
Škocjanski zatok je favnistično in floristično zelo zanimivo skozi vse leto. Po vodenem ogledu
bomo nadaljevali v Strunjan, ogled solin, mimo Stjuže, Pacuga in Fiese v Piran. Pot ni
naporna in v zgodnjem pomladanskem času se sprehod ob morju prileže.
Datum: sobota, 03. 3. 2018
Cilj: JURČIČEV POHOD
25. tradicionalnga pohoda po Jurčičevi poti se lahko udeležite v lastni režiji. Start pohoda je
med 7. in 10. uro zjutraj v Višnji Gori, kjer pohodniki poravnajo startnino in pred Mestno hišo
opravijo prvo žigosanje pohodnega dnevnika. Startnina znaša 3 €. Žigosanje izvaja domače
Planinsko društvo Polž Višnja Gora, ki je tudi skrbnik Jurčičeve poti. Prihod v Višnjo Goro je
možen z redno avtobusno linijo ali vlakom. Urejena so tudi parkirišča za osebna vozila. Za
povratek iz Muljave proti Ivančni Gorici in Višnji Gori je organiziran avtobusni prevoz, ki vozi
od 11. do 16. ure in je vštet v ceno startnine. Dodatne informacije so na voljo na telefonski
številki: 041 746 825 ter na elektronskem naslovu info@prijetnodomace.si.
Datum: sobota, 10. 3. 2018
Cilj: KOVK 961 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: pribl. 4 ure
Višinska razlika: 541 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00 uri
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
Kovk je najvišji vrh razgibane planote severno od Vipavske doline med Predmejo in Colom. Z
vrha se bomo sprehodili še po poti po Robu, v vetrovnem vremenu pa le do Podrte gore.
Datum: nedelja, 18. 3. 2018
Cilj: VOJAK – NP Učka 1401 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: pribl. 10 do 11 ur
Višinska razlika: 1400 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 6.00 uri
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Kadar se vozite po Istri, se vam pogled zagotovo kdaj ustavi na markantnem in mogočnem
grebenu Učke, njen najvišji vrh imenovan Vojak(1401m), ima poleg raznih oddajnikov in
pretvornikov na vrhu še lep razgledni stolp.
Iz kampa Medveja krenemo po kamnitih stopnicah do Lovrenčke Drage, proti sedlu pod
Vojakom in po travnatem pobočju do vrha.

Datum: sobota, 24. 3. 2018
Cilj: ERMANOVEC 1026 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 650 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00 uri
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
Obiskali bomo dve lepi izletniški točki v Poljanski dolini, Slajko in Ermanovec. Naše izhodišče
bodo Hotavlje od koder se bomo povzpeli do doma na Slajki. Po kratkem počitku in uživanju
ob lepem razgledu bomo pot nadaljevali proti Ermanovcu.

APRIL 2018
Datum: nedelja, 01. 4. 2018
Cilj: POTOŠKA GORA 1283 m – JAVORJEV VRH 1434 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 do 6 ur
Višinska razlika: 904 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.30 uri
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Vrhova nad Preddvorom. Potoška gora je z gozdom poraščena, medtem ko sam vrh
Javorjevega vrha nudi manjše razglede proti Srednjemu vrhu, Cjanovci, Kočni…
Pot pričnemo v Kokri in se po delno asfaltni/gozdni cesti povzpnemo do Doma na
Čemšeniku. Tu bomo zapustili markirano pot in se bomo po lovski poti povzpeli preko Babe
do Potoške gore. Od tu pa po grebenu do Javorjevega vrha.
Datum: sobota, 07. 4. 2018
Cilj: KOJCA 1303 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: pribl. 5 ur
Višinska razlika: 610 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
Kojca je manj znana gora, bližnja soseda dosti bolj znanega Porezna, a razgled z nje se
lahko primerja z razgledom z bolj znanih vrhov. Na Kojco vodi več lepo označenih markiranih
poti, mi pa se bomo nanjo povzpeli iz Jesenice, majhne vasice na vzhodnem pobočju Kojce.
Datum: sobota, 14. 4. 2018
Cilj: JAVOROVICA 550 m – PIRČEV HRIB 852 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 - 5 ur
Višinska razlika: 650 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00 uri
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Izlet bomo pričeli pri kartuzijanskem samostanu Pleterje. Samostan je ustanovil mogočni in
podjetni Herman Celjski (spomnite se zgodbe o Veroniki Deseniški). Ogledali si bomo
etnološki muzej na prostem in se povzpeli do hribovske vasice Javorovica, kjer je marca
1944 padlo 146 borcev Cankarjeve brigade. V spomin na ta dogodek je vsako leto 1.maja

slovesno zborovanje, ki se ga udeležujejo tudi planinski pohodniki. Ravno v letu 2016 pa je
tudi to zborovanje postalo predmet tipičnih slovenskih polemik o preteklosti in interpretaciji
zgodovine. Sledi še vzpon na razgledni Pirčev hrib z eno najlepših gorjanskih košenic in nato
sestop nazaj na izhodišče.
Datum: sobota, 21.4. 2018
Cilj: SUHI VRH (NANOS) 1313 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 700 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
Suhi vrh je najvišji vrh Nanosa. Nanj se bomo povzpeli iz Stran. Z vrha je lep razgled proti
Postojnski kotlini, ob lepem vremenu pa pogled seže vse od Julijskih Alp prek Karavank do
Kamniško Savinjskih Alp in Snežnika.

MAJ 2018
Datum: sobota, 05. 5. 2018
Cilj: 7 SLAPOV OB REKI MIRNI
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 350 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
Naše izhodišče bo Buzet. Pot poteka ob reki Mirni navzgor in je deloma strma in varovana,
potrebna je previdnost zaradi mokrega in spolzkega terena. Reka Mirna je oblikovala številna
manjša jezerca, brzice, slapove in tolmune, zato vas bo pohod sigurno navdušil. Obvezen
dokument za prehod meje!
Datum: nedelja, 13. 5. 2018
Cilj: GLAGOLJAŠKA POT - naravovarstveni
Zahtevnost: lahka
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00 uri
Izlet organizira: Breda Jančar 041 292-910
Podali se bomo v hrvaško Istro. Preko mejnega prehoda Sočerga bo naš prvi cilj naselje
Roč, svojimi zgodovinskimi znamenitostmi iz 12. in 14. stol. In je do današnjih časov eno
najpomembnejših glagoljaških središč. Naslednja znamenitost bo mestece Hum, za katerega
pravijo, da je najmanjše mesto na svetu. Ogledali si bomo kulturno zgodovinske spomenike,
ki segajo daleč v preteklost. Morda še sprehod do vasice Kotli, ki je kar privlačna za
izletništvo s svojim znamenitim mlinom. Ne pozabite na dokumente!
Datum: sobota, 19. 5. 2018
Cilj: PO GRAPAH POTOKA PRŠJAK IN GAČNIK
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 650 m
Oprema: pohodniška

Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Dolina reke Trebuščice je znana po mnogo grapah, ki so večinoma težko prehodne. Med
najlažje prehodnimi je grapa potoka Pršjak, po kateri bomo opravili večino vzpona. V grapo
potoka Gačnik pa se bomo le spustili na njenem gornjem delu. Potok Gačnik izvira na
Vojskem potem pa se spusti v strmo grapo z mnogimi slapovi, ki pa je težko prehodna. Pot
bomo začeli v Dolenji Trebuši. Vzpenjali se bomo ob potoku Pršjak. Kmalu se pot dvigne nad
potok in preči pobočje nad Velikega slapa v Sopotih. To prečenje je malo izpostavljeno in
zahteva zanesljiv korak. Nadaljujemo ob potoku mimo tolmunov in manjših slapičev do
Trentarjeve domačije. Tam bomo zapustili grapo potoka Pršjak in se vzpeli na Prvenjski vrh –
opuščen zaselek Gorenje Trebuše. Od tam pa po cesti nadaljujemo do Brdarjeve domačije.
Od tu pa se spustimo k strugi potoka Gačnik, kjer si bomo ogledali še Brdarjev slap.
Datum: sobota, 26. 5. 2018
Cilj: KOSTELSKA PEŠPOT
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 6 - 7 ur
Višinska razlika: 650 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
Pot je krožna in nas bo vodila mimo mnogih naravnih znamenitosti. Pot bomo pričeli pri Fari,
mimo Planine do planote Stružnica. Na vrhu Kuželjske stene se nam bo odprl pogled na
dolino reke Kolpe in Gorski Kotar. Spustili se bomo do naravne znamenitosti Kuželjskega
okna mimo vasice Rake v dolino in nazaj v naše izhodišče, Faro.
JUNIJ 2018
Datum: sobota, 02. 6. 2018
Cilj: TROMEJA 1508 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: pribl. 4 ure
Višinska razlika: 640
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00 uri
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
S hojo bomo pričeli na Korenskem sedlu in s tem vzpon skrajšali za dobrih 100 m višinske
razlike, bomo pa to razliko nadomestili pri sestopu v nižje ležeče Rateče. Pot s Korenskega
sedla je priporočljiva predvsem zaradi lepih razgledov, ki se nam odprejo s Sovške planine
(Sellschaker Alm) s katere je le še slabe pol ure do Peči. Zaradi gondolske žičnice iz
Podkloštra (Arnoldsteina) je planina deležna precejšnjega obiska z avstrijske strani, vendar
pa bomo tudi tu uspeli najti kak kotiček za uživanje v samoti.
Datum: nedelja, 10. 6. 2018
Cilj: SLEMENOVA ŠPICA 1911 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 do 4 ure
Višinska razlika: 300 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00 uri
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954

Slemenova špica je čudovit razglednik, kjer vidimo Jalovec, Mojstrovke, Tamar,.. z daleč
najlažjim pristopom.
S hojo bomo pričeli na prelazu Vršič (po nekaj minutah bomo zagledali Ajdovsko deklico in
čez sedlo Vratca do cilja. Pot je lahka in precej razgledna.
Datum: sobota, 16. 6. 2018
Cilj: BIJELE STENE (GORSKI KOTAR) 1335 m
Zahtevnost: zelo zahtevna
Čas hoje: 6 ur
Višinska razlika: 600 m
Oprema: samovarovalni komplet, čelada
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 6.00 uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Bijele stene so eden od najzanimivejših predelov Gorskega Kotarja. Gre za gozdno področje
iz katerega se dvigajo nižji skalni vrhovi, stolpi in druge skalne oblike. Pot vodi deloma po
gozdu, vmes pa se vzpne tudi preko več skalnih skokov, tako da je pot zelo zahtevna.
Obvezen dokument za prehod meje!
Datum: sobota, 23. 6. 2018
Cilj: ROMBON 2208 m
Zahtevnost: delno zahtevna, kondicijsko zahtevna
Čas hoje: 10 ur
Višinska razlika: 1676 m
Oprema: pohodniška, svetilka
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 5.00 uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Na Rombon se bomo odpravili od Trdnjave Kluže. Pot je sicer dolga in naporna, je pa zelo
razgibana. Najprej se po stari vojaški poti vzpnemo do delno porušene Hermanove trdnjave.
Nadaljujemo mimo Kote 1313, kjer so imeli avstrijski vojaki svojo opazovalnico. Ko
zapustimo gozd, postane teren zelo raznolik. Najprej hodimo po travi, nato gremo preko pasu
rušja in se priključimo stari mulatjeri. Pot nas naprej vodi skozi obzidja vojaških utrdb potem
pa se strmo vzpne do sedla, kjer se nam priključi pot iz Bovca. Tu je potrebno preplezati
nekaj metrski skalni skok, nato pa se po vršnem pobočju do vrha Rombona. Vrnili se bomo
po isti poti.
Pot je dolga in naporna. Potrebno je imeti dovolj pijače.
JULIJ 2018
Datum: nedelja, 01. 7. 2018
Cilj: STEGOVNIK 1692 m
Zahtevnost: delno zahtevna
Čas hoje: 6 do 7 ur
Višinska razlika: 870 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Stegovnik je razgledna grebenska gora med dolino Tržiške Bistrice in Kokre. Z vrha je zelo
lep pogled proti celotnemu grebenu Košute na severu, proti jugu na Storžič in proti vzhodu
pa se vidi Kočna in ostale gore nad Jezerskim.
Lepa krožna pot, ki nas vodi skozi naravno okno, kjer je tudi nekaj jeklenic.
Datum: sobota - nedelja, 07.-08. 7. 2018, prijave do 23.6.2018
Cilj: KLEMENČA JAMA 1208 m – OJSTRICA 2350 m - KROFIČKA 2083 m

Zahtevnost: zahtevna , kondicijsko zahtevna pot
Čas hoje: prvi dan 7 ur, drugi dan 8 ur
Višinska razlika: prvi dan 1246 m, drugi dan 1142 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 6.00 uri
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
Naše izhodišče bo Dom planincev v Logarski dolini. Do Klemenče jame bomo prispeli v
poldrugi uri. Po krajšem počitku in nastanitvi v koči, se bomo odpravili proti Krofički. Čaka
nas dve uri in pol hoje delno s pomočjo jeklenic. Z vrha, ki se strmo spušča proti Logarski
dolini in Robanovemu kotu je zelo lep pogled na bližnjo Ojstrico, ki jo bomo osvojili naslednji
dan. Ojstrica, katera ime je dobila po svoji ostri obliki, se strmo dviga nad Korošico, Logarsko
dolino in Robanovim kotom. Za pot navzgor bomo potrebovali dobre 3 ure.

Datum: nedelja, 15. 7. 2018
Cilj: PRISTOVŠKI STORŽIČ 1759 m
Zahtevnost: zahtevna
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 550 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Z njega imamo lep pogled na severna ostenja Grintovcev preko Košute do Julijskih Alp. S
potjo bomo pričeli na mejnem prehodu z Avstrijo in se po gozdni poti povzpeli skozi gozd in
strma pobočja do samega cilja. V najhujši strmini nam bodo v pomoč jeklenice.
Datum: sobota, 21. 7. 2018
Cilj: POLUDNIK 1999 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 do 5 ur
Višinska razlika: 577 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00 uri
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Po desetih letih je čas, da ponovimo izlet na enega meni najljubših karnijskih vrhov, ki mu do
dvatisočaka manjka le en meter. Kljub spodobni višini vrh ni zahteven in nudi obilo planinskih
užitkov. Poludnik se nahaja na skrajnem zahodnem robu razširjenosti slovenskega jezika.
Pred desetimi leti smo Viharniki na eni od planin še naleteli na domačinko, ki je znala
slovensko, sama je sicer govorila, da je to " vindiš, tako kot me je učila mama". Ali bo tako
tudi tokrat ?Obiskali bomo kar tri planine: Brško planino (Egger Alm), Dolsko planino
(Dellacher Alm) in Poludniško planino (Poludniger Alm).Vse tri planine so zelo
atraktivne,pravi biseri alpske planšarske arhitekture. Na planinah bo možno dobiti tudi pijačo
in jedačo, saj so nekatere pastirske koče preurejene v kmečke turizme. Nekaj posebnega je
tudi razgled z vrha, saj smo pomaknjeni globoko proti osrčju Karnijskih alp.
Datum: sobota, 28. 7. 2018
Cilj: ZAJAVOR 1815 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 6 ur
Višinska razlika: 1000 m
Oprema: pohodniška

Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 5.00 uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Zajavor je vrh v grebenu Muzcev, ki leži v Italiji na jugozahodu Julijskih Alp. Izhodišče bo
preval Tam na meji.

AVGUST 2018
Datum: sobota, 11. 8. 2018
Cilj: ZELIŠČARSKI IZLET NA DOLENJSKO - naravovarstveni
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: ogledi
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00 uri
Izlet organizira: Helena Tepina 040 294-161
Da »za vsako bolezen ena rožca rase« bomo izvedeli na obisku pri znani zeliščarici GradBarle Otiliji na njenem posestvu v Mačkovcu, občina Trebnje. Vzemite s seboj beležnico! Iz
doline Temenice se bomo preselili v Mirnsko dolino in v Šentrupertu pod strokovnim
vodstvom obiskali Deželo kozolcev – etnološko zbirko 19 različnih kozolcev, odličen primer
ohranjanja naše kulturne dediščine.
Nato: topla malica v kmečki gostilnici, ogled gotske cerkve v Šentrupertu, ogled gradu
Škrljevo in baročne cerkve na Veseli Gori ter sestop v dolino Mirne.
V slabem vremenu pa res ne bomo šli na pot.
Datum: sobota, 25. 8. 2018
Cilj: KRALJEVSKA ŠPICA 1912 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 900 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 5.00 uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Kraljevska špica je lep razgleden vrh nad Rabeljsko dolino. Spodnji del hriba je močno
razkopan zaradi rudnika. Iz Rablja se peljemo še nekaj višinskih metrov po cesti, nato pa se
začne pot. Večinoma je teren strm in tudi pot se nekajkrat kar strmo vzpenja. Vrh je lep
razglednik. Povratek bo po isti poti. Po turi pa lahko sledi še kopanje v Rabeljskem jezeru,
tako da ne pozabite na kopalke.

SEPTEMBER 2018
Datum: nedelja, 02. 9. 2018
Cilj: ODPRTA MEJA: GOLAC – ŽABNIK 1056 m – RIBNIK - VODICE
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 280 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00 uri
Vodnik: Vojko Dobrila, prijave Štefan Rojina 041 478-421

Občina Hrpelje-Kozina in Planinsko društvo Slavnik vabijo na pohod ODPRTE MEJE Golac Vodice. Izhodišče bo na parkirišču Vaškega doma na Golcu od koder nas bo zapeljal
avtobus v Zagrad. Tu se bo pričelo dobre dve ure hoje na Ostrč (Žabnik), spust k Ribniku in v
Vodice. Boljši hodci se bodo lahko povzpeli na najvišji vrh Razsušica (1083 m), nato spust k
Ribniku ter v Vodice. Potrebna je planinska oprema in obutev. V nahrbtniku 1 l pijače, zaščita
pred klopi, proti soncu vetru in dežju. V Vodicah bo ob 16 h proslava z glasbeniki. Za hrano
in pijačo poskrbljeno. Po proslavi bo za pohodnike zagotovljen avtobusni prevoz na Golac.
Datum: sobota, 08. 9. 2018
Cilj: KOČA BRATOV GREGO 1389 m in KRNIŠKA GLAVICA 1889 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 885 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00 uri
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Iz doline Zajezere se bomo v slabi uri povzpeli do koče bratov Grego, še eno uro in pol pa bo
hoje do vrha. Že od koče se ponujajo izredni razgledi. Nad kočo se kot zid dviga severna
stena Montaža, na drugi strani pa so Višarje in Kamniti lovec, še bliže sta Špik hude police in
Veliki Nabojs, sami vrhovi, ki smo jih Viharniki že obiskali, Vračali se bomo po isti poti, zato
bo možno iti samo do koče in se od tam sprehoditi do bližnjega prevala Rudni vrh, kjer se pot
prevesi v dolino Dunje. Spoznajmo kraje, ki jih je močno občudoval Julius Kugy.
Datum: sobota, 15. 9. 2018
Cilj: VELIKI RUPNIKOV BUNKER, LAVOROVEC 800 m - naravovarstveni
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur z ogledom
Višinska razlika: 100 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7 uri
Izlet organizira: Jože Omerzu, Marija Kastelic 041 279-021
Kmalu bo sto let od pričetka gradnje Rupnikove linije pozneje znana kot rapalske meje, ker je
v mestu Rapallo bila podpisana pogodba, s katero je bila dokončno določena meja med
Italijo in kraljevino SHS. Še vedno so mejniki in objekti. Mi si bomo na Golem vrhu z
vodnikom ogledali Veliki Rupnikov bunker, ta je še vedno dobro vzdrževan in v njem prirejajo
razne dogodke. Po ogledu bomo obiskali bližnji hrib Lavrovec (800 m). Pot je primerna za
vsakogar z nekaj kondicije.
Datum: sobota, 22. 9. 2018
Cilj: TOLSTA KOŠUTA 2057 m
Zahtevnost: delno zahtevna
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 810 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Tolsta Košuta je najbolj vzhodni dvatisočak grebena Košute. Ima dva vrhova, vzhodni je
nekoliko višji. Iz Tržiča se še nekaj časa peljemo do parkirišča pod planino Spodnja Dolga
njiva. Dolgo časa se vzpenjamo po dolini potoka Košutnik, nato pa preko z travnatega in z
rušjem poraslega terena na vrh. Najprej hodimo po cesti, nato po označeni poti, zadnji del
vzpona pa je po slabše shojeni neoznačeni poti, teren pa je kar strm. Zato je potrebno nekaj
previdnosti, večjih tehničnih težav pa ni.

OKTOBER 2018
Datum: nedelja, 07. 10. 2018
Cilj: SMREKOVEC 1577 m
Zahtevnost: delno zahtevna
Čas hoje: 5 do 6 ur
Višinska razlika: 300 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Smrekovec je edino vulkansko pogorje v Sloveniji. S hojo bomo pričeli pri Mozirski koči na
Golteh in nadaljevali mimo Hleviške planine do cilja. Pot je zelo razgibana saj hodimo po
gozdu in planini gor in dol.
Datum: sobota - nedelja, 13.-14. 10. 2018
Rok prijav: 4.10.2018
Cilj: SEVERNI VELEBIT
Zahtevnost: lahka, zahtevna
Čas hoje: sobota 5 ur, nedelja 7 ur
Višinska razlika: sobota 300m, nedelja 600m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 5:00
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Obiskali bomo Nacionalni park Severni Velebit. V soboto se bomo zapeljali do Planinskega
doma Zavižan. Od parkirišča do doma je približno 15 minut hoje. Dom oskrbujejo
meteorologi, tako da se hrane v domu ne da dobiti. V soboto se bomo povzpeli na Mali
Rajinac (1699 m), najvišji vrh Severnega Velebita. Po želji sledi popoldne še vzpon na
Vučjak, 1644m visok vrh nad planinskim domom. Vzpon nanj traja le 10 minut, tako da je
škoda, če ga ne obiščemo. Obe poti so lahke. Spali bomo v Planinskem domu Zavižan.
V nedeljo pa se bomo odpravili po Premužičevi stezi do koče Alan. Steza je bila zgrajena
med leti 1930 in 1933. Omogoča lahko hojo po sicer kar zahtevnem terenu. Začnemo po
gozdu, mimo Rossijevega zavetišča nato pa pridemo v zelo divji svet Rožanskih kukov. Pot
je lepo speljana, tako da ni težav. Kdor bo želel, se bo lahko vzpel še na Crikveno
(zahtevno, pol ure). Po sestopu s Crikvene nadaljujemo po Premužičevi stezi. Vzpeli se
bomo še na Alančič, od koder je lep razgled na morje, potem pa se spustimo do Planinskega
doma Alan od koder se vrnemo domov. Razen neobveznega vzpona na Crikveno je tudi ta
pot lahka. Na Crikveno pa je potrebno plezati. Pot nanjo je markirana, varoval pa ni.
Obvezen dokument za prehod meje!
Datum: sobota, 20. 10. 2018
Cilj: NARAVNI REZERVAT RIBNIKI V DOLINI DRAGE - naravovarstveni
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: mestni avtobus 19I ob 7.00 uri (točen čas avtobusa ob prijavi)
Izlet organizira: Marija Kastelic 041 279-021
V bližini Iga v vasi Draga so uredili Naravni rezervat - Ribniki v dolini Drage. Najdemo sedem
pretočnih ribnikov, ki so jih v 18. stoletju skopali za ribogojništvo in glinokop za tamkajšnjo
opekarno. Ribnike napaja potok Draščica. Danes so ribniki namenjeni sprostitvi in
spoznavanju narave, kjer se ob preletu zadržujejo ptice selivke. Urejena je tudi gozdna učna
pot. Pot je primerna za vsakogar z nekaj kondicije

Datum: sobota, 27.10.2018
Cilj: VELIKI SELIŠNIK 1952 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 610 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Veliki Selišnik je manj znana gora blizu Viševnika, ki kljub manjši višini od nekaterih
sosednjih vrhov nudi lepe razglede po okolici. Nanj se bomo vzpeli iz Rudnega polja. Vzpeli
se bomo na Kačji rob in nadaljevali po stezi, ki vodi od Viševnika na Lipanco. Pod Velikim
Selišnikom jo zapustimo in se po deloma po brezpotju deloma pa po slabši stezici vzpnemo
na vrh. Ponekod je vzpon kar precej strm. Vrnemo se po isti poti.
NOVEMBER 2018
Datum: nedelja, 04. 11. 2018
Cilj: GOLI VRH 1951 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 do 6 ur
Višinska razlika: 800 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00 uri
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Goli vrh je gora nad Ravensko Kočno, ki nudi čudovite razglede na vse strani od Kočn,
Grintovca, Stegovnika… do Pristovškega Storžiča…
Sama pot poteka po gozdu preko Jenkove planine, kjer se nam ob lepem vremenu ponudi
prvi pogled na Triglav. Zadnja tretjina poti je strmo navzgor prav tako čez gozd do samega
vrha in kot že ime pove je sam vrh gol, zato nudi čudovite razglede.
Datum: sobota, 17. 11. 2018
Cilj: POLHOGRAJSKA GRMADA 898 m IN TOŠČ 1021 m po brezpotju
Zahtevnost: delno zahtevna
Čas hoje: 6 ur
Višinska razlika: 940m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00 uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Opravili bomo izlet na dva zelo znana vrhova Polhograjskih Dolomitov, vendar bo večino
izleta potekalo po neoznačenih stezicah in brezpotju. Pot začnemo v Belici in gremo v dolino
potoka Veliki graben. Ob samem potoku je krajše mesto, kjer je zaradi podrtega drevja hoja
kar naporna. Ko se dolina razcepi v dva kraka, se bomo vzpeli po strmem grebenu med
obema krakoma doline. Najprej se vzpenjamo po strmem gozdnem pobočju, kasneje pa sledi
še strm skalnato travnat svet. Ko se strmina nekoliko unese, postane hoja po grebenu zelo
prijetna. Kasneje postane vzpon spet bolj strm. Brezpotni del se konča na Mali Grmadi, kjer
se bomo priključili markirani poti iz Setnice na Grmado. Z Grmade nadaljujemo po markirani
poti na Tošč. Po isti poti bomo sestopali le nekaj minut, nato pa jo zapustimo in nadaljujemo
zopet po neoznačenih poteh in brezpotju. Spustili se bomo na jaso pri Gabršah in nato preko
Kozjekovega griča in mimo kmetije Štirmaš ter preko Špika sestopimo v Mačkov Graben.
Spust s Kozjekovega griča do sedla nad kmetijo Štirmaš je kar precej strm in zahteva
zanesljiv korak. Na zemljevidu teh poti ni označenih, vendar pa večino časa hodimo po kar
lepo shojenih stezicah.

Datum: sobota, 24. 11. 2018
Cilj: UŠESA ISTRE
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 60 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00 uri
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Eden od skritih biserov Slovenske Istre so mogočni skalni spodmoli, ki so v južnem kraškem
robu Velikega Badina nastali v stoletjih zaradi preperevanja kamnine in delovanja vode.
Spodmoli so visoki do 17 metrov in so tudi barvno prava paša za oči. Rumena in bela
kamnina je prepredena s temnimi trakovi. Ljudstvo je te spodmole poimenovalo Ušesa Istre,
saj naj bi se zvok pod njimi okrepil, tako da si lahko slišal kaj govorijo ljudje po istrskih vaseh.
Če že ne bomo slišali kaj govorijo Istrani, pa bomo imeli vsaj imeniten razgled. Z Velikega
Badina (359 m), ki bo najvišja točka našega izleta, je imeniten razgled po vsej Istri od Učke
do bližnjega Buzeta. Na vrh je sicer vodila tudi z jeklenico in skobami zavarovana planinska
pot, a so jo opustili, saj je vodila čez območje gnezdenja ogroženih ptičjih vrst. Tudi mi bomo
svoj obisk prilagodili omejitvam, ki jih narekuje varstvo narave. Seveda pa to pomeni, da ne
bomo hodili po zahtevni, temveč po lahki, nezahtevni poti, primerni za vse. Izlet bomo pričeli
in končali v Sočergi, ki jo Viharniki že poznate z izleta do slapu Veli vir. Tokrat pa bo
priložnost, da na takrat prehojeno pot pogledamo še z drugega zornega kota.
DECEMBER 2018
Datum: sobota, 01. 12. 2018
Cilj: IZLET V NEZNANO
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 08.00
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
JANUAR 2019
Datum: sreda, 02. 1. 2019
Cilj: SV. LOVRENC 824 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 2 - 3 ure
Višinska razlika: 447 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: avtobusna postaja Ljubljana, linija 51 ob 08.00 uri, odhod avtobusa ob 08.30.
Avtobus ima postanek tudi na postajališču P+R Dolgi most. Povratek z avtobusom iz
Polhovega Gradca je možen ob 14.50.
Tradicionalni pohod Viharnikov. Pohoda se lahko udeležite v lastni režiji!
Datum: sobota, 17. 1. 2019
Cilj: SV. MARTIN (pri Buzetu) – SLAP COPOT - RUDNIK PREMOGA - RASPADALICA
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 08.00 uri
Vodnik: Vojko Dobrila, prijave Štefan Rojina 041 478-421

Pot bomo pričeli pri vaški cerkvi Sv. Martina do manjše vasi s cerkvico Strane. Iz vasi Strane
se spustimo do slapa Copot. Po vijugasti stezi se bomo dvigovali do vrha slapu in si ogledali
zanimivo strugo potoka Rečice, ki si je izdolbla zanimive kanale, sifone in tolmune.
Nadaljevali bomo po gozdu ter prišli pod kraški rob in se spustili do opuščenega rudnika
črnega premoga. Po ogledu bomo nadaljevali pot do vrha Kraškega Roba – imenovanega
Raspadalice.
Datum: sobota, 25. 1. 2019
Cilj: MALI GOLAK 1495 m
Zahtevnost: lahka zimska tura, turno smučarski izlet
Čas hoje: 3,5 ure
Višinska razlika: 550 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 07.00 uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Izhodišče bo odvisno od prevoznosti ceste Predmeja – Lokve. Če bo cesta prevozna, se
bomo peljali še približno 2 km iz Predmeje, sicer pa začnemo pot v vasi. Prvi del poteka po
cesti in nato po poti do Iztokove koče pod Golaki, ki je običajno odprta tudi pozimi. Od koče
naprej je vzpon nekolko bolj strm. Tukaj so običajno res prave zimske razmere. Z vrha je lep
razgleda daleč naokoli.

FEBRUAR 2019
Datum: sobota, 9. 2. 2019
Cilj: HRPELJE – RODIŠKA PEČINA SLOPE – AJDOVŠČINA - ARTVIŽE
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 350
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 08.00 uri
Vodnik: Vojko Dobrila, prijave Štefan Rojina 041 478-421
Obiskali bomo zahodni del Brkinov, z najvišjima vrhovoma cerkvico sv. Socerba nad
Artvižami (817m) in Ajdovščino nad Rodikom (804m).
Datum: nedelja, 17. 2. 2019
Cilj: ŠKABRIJEL
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 320 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00 uri
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Škabrijel je vzpetina nad Novo Gorico. Iz razglednega stolpa na vrhu je kot na dlani reka
Soča in sosednji Sabotin. Zanimiv je tudi iz zgodovinskega vidika saj so se na njem bili hudi
boji med prvo svetovno vojno, zato bomo nekaj časa hodili tudi po vojaških rovih.

