
JANUAR 2023

Datum: ponedeljek, 02. 1. 2023
Cilj: SV. LOVRENC 824 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 2 - 3 ure
Višinska razlika: 447 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: Čebelarski dom Polhov Gradec ob 10.00
Tradicionalni pohod Viharnikov 

Datum: sobota, 14. 1. 2023
Cilj: SPODNJI PLOT 1682 m
Zahtevnost: lahka zimska tura
Čas hoje: 4 ure
Oprema: pohodniška, cepin, dereze in lavinska žolna (priporočljivo)
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Grega Rihar (041 211-693)
Spodnji Plot je pozimi kar obiskan vrh nad opuščenim smučiščem na Zelenici. Pot
začnemo  na  Ljubelju.  Preko  opuščenega  smučišča  se  bomo  vzpeli  do  Koče  na
Zelenici.  Pot  do  tu  je  ob  normalnih  razmerah lahka.  Med potjo  bomo lahko  tudi
ponovili uporabo cepina in ustavljanje s cepinom v primeru zdrsa. Koča je tudi pozimi
odprta in kdor bo hotel, bo lahko počakal v koči. Od koče do vrha imamo še približno
150 višinskih metrov dokaj strmega vzpona. Tudi ta vzpon ob dobrih razmerah ni
zahteven. V primeru večje nevarnosti snežnih plazov bo cilj spremenjen.

Datum: sobota, 21. 1. 2023
Cilj: KOSOVELOVA POT SEŽANA - TOMAJ
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 60 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Borut Vukovič (031 805-686)

Bori, bori, temni bori
kakor stražniki pod goro,
preko kamnite gmajne
težko, trudno šepetajo.
Prav gotovo je vsak od nas, vsaj mimogrede, slišal katero od Kosovelovih pesmi, v
katerih na poseben način govori o kraški pokrajini in slutnji zgodnje smrti. Kosovelova
pot povezuje njegov rojstni kraj Sežano, kjer je njegov oče služboval kot učitelj, in To-
maj, kjer je umrl, star komaj 22 let. Pot nas bo vodila čez temne gozdove črnega
bora, pa tudi čez kamnito kraško gmajno z grmički brinja in mimo vinogradov s trto
sorte refošk. Iz njenega grozdja pridelujejo znameniti kraški teran. Tudi mi bomo obi-
skali enega od številnih vinarjev in poskusili kozarček terana ali rebule. Šli bomo tudi  
skozi tipično kraško vas Šmarje pri Sežani z borjači in umetelnimi kamnitimi portali.
Pot je resnično nezahtevna in primerna za vse, tudi za tiste, ki so zaradi praznikov iz-
gubili del kondicije. Manjša klanca  nas čakata le na začetku poti, ko se povzpnemo
na vznožje Tabora, hriba, ki je rekreacijski poligon Sežančanov, in nato ko se dvigne-



mo nad predor avtoceste. V nadaljevanju so dvigi in spusti komaj zaznavni. Tudi si-
cer bodo vsi moji  letošnji izleti  takšni, s čim manjšo višinsko razliko. V Tomaju si
bomo ogledali Kosovelovo domačijo z muzejsko zbirko, ki ohranja spomin na velike-
ga pesnika in njegov čas.

Datum: sobota-nedelja, 28. – 29. 1. 2023 – rok prijave do 12. 1. 2023
Cilj: KOMNA 1520 m
Zahtevnost: lahka zimska tura
Čas hoje:  5 do 6 ur na dan
Višinska razlika: 870 m
Oprema: cepin, dereze, krplje, pohodne palice
Zborno mesto: hala Tivoli ob 6.30
Vodnik: Štefan Rojina (041 478-421) in Grega Rihar
Spet se odpravljamo na dvodnevno turo na Komno. Obnovili bomo znanje o gibanju
v gorah pozimi: uporabo derez in cepina pri hoji, preizkusili bomo krplje. Povzpeli se
bomo na Bogatinsko sedlo (1803 m) ali na Lanževico (2003 m), lahko skočimo tudi
do Črnega Jezera, če bo volja. Če pa vam je vzpon od Koče pri Savici do Komne
(hoje pribl.  2 uri  in pol) čisto dovolj,  pa boste lahko občudovali zimsko idilo in se
martinčkali na terasi koče. Za vzpon so potrebne male dereze, topla oblačila, topli
napitek in obilo dobre volje. Se vidimo!

FEBRUAR 2023

Datum: sobota, 4. 2. 2023
Cilj: ZADLOG-COL (čez Špičasti vrh, Špečk 1128 m)
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 – 5 ur
Višinska razlika: 600 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Maja Kajzer (041 706-362)
Špičasti vrh je z gozdom poraščena gora, ki se nahaja južno od vasi Zadlog. Da pa
vrh ne bi bil brez razgleda, so na vrhu postavili 13 m visok lesen razgledni stolp, ki
nam omogoča pogled na večji del Slovenije. Ob lepem vremenu tako lahko vidimo
Tržaški zaliv, Julijske Alpe in večji del osrednje Slovenije.
Špiček (domačini mu pravijo Špečk) je vrh, ki se nahaja severno do severovzhodno
od Cola. Na vrhu je postavljen križ v čast sv. Hubertu in v spomin na prvo obletnico
obiska svetega očeta v Sloveniji.  Z vrha,  na katerem je vpisna skrinjica z vpisno
knjigo ter več klopmi, se nam odpre lep razgled proti  Javorniku, Hrušici,  Nanosu,
Colu,  delu  Vipavske  doline,  ob  lepi  vidljivosti  pa  razgled  seže  vse  do  Kamniško
Savinjskih Alp. Razpis in potek poti bo objavljen pred izletom.

Datum: sobota, 11. 2. 2023
Cilj: MALI GOLAK 1495 m
Zahtevnost: lahka zimska tura
Čas hoje:  5 ur
Višinska razlika: 560 m
Oprema: pohodniška, cepin, dereze (odvisno od razmer)
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Grega Rihar (041 211-693)



Mali Golak je sicer najvišji vrh od vseh Golakov. Pozimi je to priljubljen cilj. Vzpon
začnemo na Predmeji in se po gozdni cesti vzpnemo proti Iztokovi koči, ki je običajno
ob lepem vremenu odprta tudi pozimi. Hoja do koče je lahka. Od koče naprej sledi
bolj strm vzpon proti vrhu Malega Golaka. Ta del poti je pogosto pomrznjen in je
potrebno nekaj previdnosti. Zadnji del vzpona pa poteka po grebenu proti vrhu, ki je
lep razglednik. Vrnemo se po isti poti.

Datum: sobota, 18. 2. 2023
Cilj: KLEVEVŽ  214 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 90 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Borut Vukovič (031 805-686)
Posebno presenečenje nas čaka proti  koncu tokratnega izleta,  ki  nas bo vodil  po
mehkih  gozdnih  stezah,  pa  tudi  po  poteh  med  slikovitimi  dolenjskimi  vasicami.
Najprej slikovita soteska potoka Radulja z brzicami in "pojočim slapom", nato termalni
izvir Klevevž, ki poleti in pozimi na plan priteče s prijetno temperaturo 25 stopinj. Izvir
je zajet v manjši kamniti bazen, v katerem je prav na kratko mogoče tudi zaplavati.
Seveda je v bazenu voda za kakšnih pet stopinj nižja kot na izviru. Namakanje v
bazenu z zasneženo okolico je priljubljeno pri uporabnikih instagrama. O tem izviru in
bližnjem gradu Klevevžu je pisal že Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske. Mi se,
glede na letni čas našega izleta, verjetno ne bomo kopali. Če pa koga le mika, da v
bazenu naredi selfi, naj s sabo vzame kopalke in veliko brisačo. Ostali bomo ta čas
imeli počitek v bližnjem parku ob starem mlinu. Sledi še pot do naselja Šmarjeta, kjer
bomo poiskali kakšno domačo gostilno. 

Datum: sobota, 25. 2. 2023
Cilj: LIPNIK 804 m - GOLIČ 890 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  5 ur
Višinska razlika: 575 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Štefan Rojina (041 478-421)
Pred nami je še en pohod po gričih slovenske Istre. Začeli bomo v zaselku Zazid pri 
Črnem Kalu. Najprej bomo opravili lahek vzpon na Lipnik (804 m), se podali na Golič 
(890 m) in z njega polagoma navzdol do Gradišča ter nazaj do izhodišča.

MAREC 2023

Datum: sobota, 11. 3. 2023
Cilj: GRADIŠKA TURA 793 m – ŠKAVNICA 734 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  4 ure
Višinska razlika: 620 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Štefan Rojina (041 478-421)



Gradiška Tura nad Vipavo se vzpenja 793 m nad morjem. Do nje vodi zahtevna in 
najbolj vznemirljiva plezalna pot v Vipavski dolini. Mi bomo izbrali lažjo pot, ki pa je 
kar strma, na vrhu pa bomo nagrajeni s prekrasnimi razgledi na Vipavsko dolino. 
Nadaljevali bomo v smeri Abrama, na razpotju pa nadaljevali proti našemu drugemu 
vrhu Škavnici. Od tu se bomo vrnili na izhodišče čez Plaz.

Datum: sobota, 18. 3. 2023
Cilj: SINJI VRH 1002 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur 
Višinska razlika: 752 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Matjaž Vrhunc (041 979-078)
Sinji vrh je vrh nad Ajdovščino, na katerega vodi pot mimo dveh znamenitosti: izvir 
Hublja in Otliško okno. Nanj se odpravimo od izvira Hublja.

APRIL 2023

Datum: sobota, 1. 4. 2023 
Cilj: DONAČKA GORA 884 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 564 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Matjaž Vrhunc (041 979-078)
Donačka gora je zadnji odrastek Karavank. Imenujejo jo tudi Štajerski Triglav. Hojo 
bomo pričeli v Sv. Juriju.

Datum: sobota, 8. 4. 2023
Cilj: ČEZ TRI TISOČAKE 1393 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 700 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Maja Kajzer (041 706-362)
Mladi vrh je višji sosed bolj poznanega Starega vrha, od katerega ga loči sedlo. Vrh
je poraščen z redkim bukovim gozdom, tako da razgleda ni prav veliko, odprt pogled
je le proti delu Selške doline. Na vrhu je vpisna knjiga in žig. Koprivnik je 1393 m
visoka gora, ki  se nahaja med Blegošem in Mladim vrhom. Z vrha, ki ima vpisno
skrinjico in žig, je razgled zaradi bližnjega gozda omejen in sega le proti Blegošu.
Razpis in potek poti bo objavljen pred izletom.

Datum: sobota, 22. 4. 2023 
Cilj: POKLJUŠKA SOTESKA
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  2 uri in pol
Višinska razlika: 200 m



Oprema: čelada
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Grega Rihar (041 211-693)
Pot začnemo pri vasici Krnica. Vzpeli se bomo skozi ozko sotesko, ki je ponekod
široka le nekaj metrov. Pot skozi sotesko so uredili že leta 1930 in omogočili prehod
tudi skozi del, ki bi sicer bil neprehoden. Pred nekaj leti je bila pot obnovljena. Po
koncu soteske se bomo nekaj časa vzpenjali v smeri proti Zatrniku, nato pa se skozi
Pokljuško luknjo vrnemo na izhodišče.

MAJ 2023

Datum: sobota,  6. 5. 2023 
Cilj: SLAVNIK 1028 m – naravovarstveni izlet
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  3 ure
Višinska razlika: 518 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Izlet organizira: Darja Pintarič (031 699-448), vodnik Štefan Rojina
Slavnik  je  zagotovo  eden najbolj  priljubljenih  primorskih  vrhov.  Je  tisočak,  ki  mu
pravijo tudi primorski oziroma istrski Triglav. Nanj se bomo odpravili iz Podgorja.
Pot se srednje strmo vzpenja, kar nekaj časa bomo hodili skozi gozd. Na nadmorski
višini približno 850 metrov pot postane vedno bolj razgledna, dokler se gozd povsem
ne umakne širokim travnatim pobočjem. Kmalu zagledamo vrh s planinsko kočo, do
katerega  nimamo  več  daleč.  Razgled  z  vrha  nam  ob  lepem  vremenu  seže  od
Tržaškega  zaliva  preko  Dolomitov  in  Julijcev  vse  do  Kamniško-Savinjskih  Alp  in
Snežnika. 

Datum: sobota, 13. 5. 2023
Cilj: HUDOURNIK 1148 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 430 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Grega Rihar (041 211-693)
Hudournik  je  vrh  na  severu  Vojskarske  planote.  Nanj  se  bomo  povzpeli  iz
Oblakovega vrha, ki sicer ni vrh, pač pa preval med dolinama Idrijce in Trebuščice.
Po kolovozu se bomo vzpeli na rob Vojskarske planote. Z roba planote še nekaj časa
hodimo po gozdni cesti, potem pa se na vrh vzpnemo po potki. Z vrha je lep razgled
na Julijske Alpe in Cerkljansko hribovje. Pot je lahka in večji del poteka po gozdnih
cestah. Sestop bo po smeri vzpona.

Datum: sobota, 20. 5. 2023 
Cilj: JEREBIKOVEC 1593 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  5 ur
Višinska razlika: 873 m
Oprema: pohodniška 
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.30



Vodnik: Matjaž Vrhunc (041 979-078)
Jerebikovec je vrh s prelepim razgledom na planoti Mežakli nad Mojstrano in dolino 
Radovno. Hojo bomo pričeli v Mojstrani.

Datum: sobota, 27. 5. 2023 
Cilj: KREMPA 944 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  4 ure
Višinska razlika: 500 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Jože Poje, Štefan Rojina (041 478-421)
Krempa je 944 m visoka gora, ki se nahaja v osrednjem delu Borovške gore, ki se 
strmo dviga nad Zgornje kolpsko dolino. Na vrhu je vpisna skrinjica ter žig Kočevske 
planinske poti. Je tudi priljubljena izletniška točka z razgledom na kanjon reke Kolpe. 
Naravni rezervat Krempa je osrednja točka Borovške naravoslovne poti. Travnato 
sedlo nad kanjonom reke Kolpe je spomladi polno narcis, ki imajo tukaj najjužnejše 
rastišče v Sloveniji. Naše izhodišče bo vas Borovec.

JUNIJ  2023

Datum:  sobota, 3. 6. 2023
Cilj: NA PLANINO KOFCE  1488 m (čez Kamnek)
Zahtevnost: kondicijsko zahtevnejša tura
Čas hoje:  7 ur
Višinska razlika: 1100 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.30
Vodnik: Maja Kajzer (041 706-362)
Kamnek (na zemljevidih Kamnik, zaslediti pa je tudi Kamnjek) je razgleden vrh nad
Tržičem.  Zavetišče na Kalu se nahaja ob robu istoimenskega sedla, točneje med
vrhovoma Bela peč in Kobel. S sedla, ki se na eno stran spušča proti Podljubelju, na
drugo  stran  pa  proti  Dolini,  se  nam odpre  lep  ogled  na  Begunjščico,  Stegovnik,
Storžič in Tolsti vrh. Zavetišče je odprto ob koncih tedna, če je lepo vreme.
Planinski dom Kofce se nahaja na razgledni planini Kofce, ta pa na južnih pobočjih
zahodnega dela Košute. Od doma, ki je stalno odprt v poletni sezoni, sicer pa ob
sobotah, nedeljah in praznikih, če je seveda lepo vreme, se nam odpre lep razgled
po že omenjenem grebenu, goram nad Jezerskim, kjer izstopajo osrednji Grintovci,
Begunjščici  ter delu Julijskih Alp v ozadju. Razpis in potek poti  bo objavljen pred
pohodom.

Datum:  sobota, 10. 6. 2023
Cilj: IZVIR KOLPE
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure 
Višinska razlika: 260 m
Oprema: pohodniška 
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Štefan Rojina (041 478-421)



Pot bomo pričeli pri Osilnici, na sotočju rek Kolpe in Čabranke, na Hrvaškem. Večji
del poti bomo hodili ob levem bregu Kolpe. Na poti do izvira bomo v vasici Kupari
obiskali "Rodnu kuću rijeke Kupe", kjer se bomo podrobno seznanili o izviru Kolpe,
njeni  bogati  bioraznolikosti  in  bližnjem  naselju.  Področje  gornjega  toka  Kolpe  je
imenovano "čudežna dolina metuljev" zaradi izrednega bogastva dnevnih metuljev, ki
tukaj živijo. Na koncu vasice Kupari bomo Kolpo prečkali po enem od mostov in pot
nadaljevali  po  njenem  desnem  bregu.  Izvir  je  bil  spomladi  leta  2019  očiščen
(odstranili so veliko lesa in listja kot posledico žleda) in nas bo nedvomno očaral s
svojim izgledom. Ovalno jezerce je  polno  mirne in  bistre  vode zelenkaste barve,
dolžine  okrog  200  m  in  širine  okrog  50  m  in  leži  na  nadmorski  višini  321  m.
Temperatura vode je konstantno 5-6°C. Potrjeno je, da voda izvira iz dveh med seboj
ločenih  kanalov,  podobnih  navpičnim  vodnjakom,  natančna  globina  izvira  pa  ni
znana, saj zelo nizka temperatura onemogoča dostop. Od izvira bomo pot nadaljevali
navkreber proti vasici Razloge. Vasica je obljudena ob vikendih in v času dopustov,
saj  stalnih  prebivalcev  ni  več.  Če  bo  možno,  si  bomo v  stari  vaški  šoli  ogledali
"Goransko kućo znanja", ki hrani zgodovino vasice in spomine njenih prebivalcev.
Vrnili se bomo delno po krožni poti nazaj na izhodišče. Hrana iz nahrbtnika in po želji
še v vaški gostilni v Plešcih, Hrvaška. Izvir reke Kolpe sodi v nacionalni park Risnjak
(vstopnina). Obvezen dokument za prehod meje!

Datum:  sobota, 17. 6. 2023
Cilj: JALOVNIK 1452 m in KOBILJA GLAVA 1475 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 450 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Grega Rihar (041 211-693)
Jalovnik  in  Kobilja  glava  se  nahajata  vzhodno  od  Tolmina  nad  vasjo  Podljubinj.
Izhodišče za našo turo bo koča na Planini Stador. Z nje se povzpnemo na Kobiljo
glavo in nadaljujemo po grebenu na Jalovnik. Tukaj vodi pot v glavnem po travnatih
pobočjih. Z Jalovnika se bomo vrnili  na Kobiljo glavo in z nje sestopili  na Planino
Lom.

Datum:  sobota, 24. 6. 2023
Cilj: CIPRNIK 1745 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  6 ur
Višinska razlika: 918 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Matjaž Vrhunc (041 979-078)
Ciprnik je razgleden vrh nad kranjskogorskimi smučišči. Naše izhodišče bo jezero 
Jasna.

JULIJ 2023

Datum:  sobota, 1. 7. 2023
Cilj: ŠEBRELJSKA PLANOTA – naravovarstveni izlet
Zahtevnost: lahka



Čas hoje:  7 ur
Višinska razlika: 950 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Izlet organizira: Darja Pintarič (031 699-448), vodnik: Grega Rihar
Privoščili si bomo razgiban potep po Šebreljski planoti. Podrobnosti in potek poti 
bodo objavljeni pred pohodom.

Datum:  sobota, 8. 7. 2023
Cilj: KOKRŠKO SEDLO 1793 m
Zahtevnost: delno zahtevna
Čas hoje: 5 - 6 ur
Višinska razlika: 915 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 6.30
Vodnik: Štefan Rojina (041 478-421)
Naše izhodišče bo ena najvišjih gorskih kmetij Suhadolnik, kjer bomo pustili vozila.
Po  dobrih  dveh  urah  hoje  bomo prišli  do  Cojzove  koče  na  Kokrškem sedlu.  Po
krajšem počitku in malici se bomo, če bo volja, povzpeli še na Kalško goro (2047 m).
V tem primeru se tura podaljša za 2 uri. Tura je kondicijsko in tehnično zahtevna.

Datum:  sobota, 15. 7. 2023
Cilj: POŽAR 1543 m
Zahtevnost: delno zahtevna
Čas hoje: 4 ure 
Višinska razlika: 600 m
Oprema: pohodniška 
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Grega Rihar (041 211-693)
Požar je vrh v grebenu, ki se od Vrbanovih špic nadaljuje preko Mlinaric in Požarja in
loči dolino Kot in Vrata. Na Požar se bomo vzpeli iz Kota, od koder na vrh vodi lovska
steza. Pot se vzpenja skozi gozd in preko travnatih pobočij, na vrh pa se vzpnemo po
grebenu. Na posameznih prehodih je potrebno nekaj pazljivosti.

Datum:  sobota, 22. 7. 2023
Cilj: OGRADI 2087 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 - 6 ur
Višinska razlika: 940 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Matjaž Vrhunc (041 979-078)
Ogradi  so  prostoren  vrh  med  tremi  čudovitimi  bohinjskimi  planinami  z  lepim
pogledom na Triglav. Izhodišče: planina Blato.

AVGUST 2023

Datum:  sobota, 5. 8. 2023
Cilj: VELIKI VRH 2110 m 
Zahtevnost: lahka



Čas hoje:  5 - 6 ur
Višinska razlika: 650 m
Oprema: pohodniška 
Zborno mesto: hala Tivoli ob 6.30
Vodnik: Primož Kalin in Štefan Rojina (041 478-421)
Veliki vrh je 2110 m visoka gora, ki se nahaja v osrednjem delu Dleskovške planote. 
Z vrha, na katerem se nahajata dve vpisni skrinjici, se nam odpre lep razgled na 
omenjeno planoto ter najvišje vrhove Savinjskih Alp. Na Veliki vrh se bomo odpravili 
s planine Ravne. Zadnji del poti tik pod robom planote je nekoliko krušljiv in potrebno 
je nekaj pazljivosti. 

SEPTEMBER 2023

Datum:  sobota, 2. 9. 2023
Cilj: SMREKOVEC 1577 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  4 ure
Višinska razlika: 827
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Matjaž Vrhunc (041 979-078)
Smrekovec je gora vulkanskega izvora na stičišču Savinjske in Šaleške doline. 
Izhodišče: Bele vode.

Datum:  sobota, 9. 9. 2023
Cilj: SLAPOVI MIRNE
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  4 ure
Višinska razlika: 350 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
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
zagotovo  navdušil.  Na  nekaterih  mestih  bo  treba  prečkati  reko  Mirno,  zato
priporočam sandale (teve) in brisačko. Obvezen dokument za prehod meje!

Datum:  sobota, 16. 9. 2023
Cilj: IZVIR KRUPE
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 50 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Borut Vukovič (031 805-686)
Tokrat  se  bomo  sprehodili  ob  reki  Krupi,  ki  izvira  pod  trideset  metrsko navpično
skalno steno in se po 2,5 km izlije v Lahinjo.  Voda v ta izvir,  najmočnejši  v Beli
Krajini,  priteka  z  obronkov  Kočevskega  roga,  Radohe in  Gorjancev.  Kljub  kratki
dolžini  pa  Krupa  z  izredno  lepoto  in  žalostno  zgodovino  obiskovalca  naravnost



presune.  Pot  vodi  ob  smaragdno  zeleni  reki,  ki  večinoma mirno  teče,  obdana  z
bujnim zelenjem. Dolina se na več mestih zoži v sotesko, čez katero je speljan viseči
most. Spokojna lepota navzven ne kaže krutega dejstva, da je bila ta čudovita narava
žrtev  ene  najhujših  ekoloških  katastrof  v  Sloveniji.  V  kraškem  zaledju  Krupe  je
semiška Iskra dolga leta odlagala odpadne kondenzatorje, ki so vsebovali strupeni,
težko  razgradljivi  PCB.  Seveda  hoja  po  tem  območju  ne  predstavlja
nobene nevarnosti  za naše zdravje, prav pa je, da se zavedamo te problematike.
Obiskali bomo tudi nekatere druge naravne in kulturne zanimivosti v okolici.

Datum:  sobota, 23. 9. 2023
Cilj: MEŽAKLA – PLANSKI VRH 1299 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 800 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Maja Kajzer (041 706-362)
Prečili bomo vzhodni del Mežakle od Kočne do Jesenic. Šli bomo mimo Poljanske
babe, pl.  Obrance, se ohladili  v Snežni jami, si  pogledali,  kje je padel meteorit  in
stopili  na  razgledišče  nad  Jesenicami.  Razpis  in  potek  poti  bo  objavljen  pred
pohodom.

Datum:  sobota, 30. 9. 2023
Cilj: NOVAŠKA GORA 998 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 615 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.30
Vodnik: Štefan Rojina (041 478-421)
Novaška gora je 998 metrov visok vrh, ki se dviga nad Rakiškim jezerom. Prek vrha,
ki  je poraščen z gozdom, pelje priljubljena "PENTLJA", pohodniška pot po mejah
občine Brezovica. Naše izhodišče bo vas Zabočevo pri  Borovnici.  Vrnili  se bomo
delno  po  drugi  poti  in  se  ustavili  na  razgledišču  z  enim  najlepših  razgledov  na
Ljubljansko kotlino.

OKTOBER 2023

Datum:  sobota, 7. 10. 2023
Cilj: SNJEŽNIK 1506 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  4 ure
Višinska razlika: 430 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Grega Rihar (041 211-693)

Snježnik je vrh v skupini Gorskega Kotarja. Pot bomo pričeli pri smučarskem centru
Platak. Hojo začnemo po kolovozu, ki kasneje preide v pešpot. Z vrha je lep razgled
na Kvarnerske otoke, Reški zaliv in Istro. Obvezen dokument za prehod meje!



Datum:  sobota, 14. 10. 2023
Cilj: ŠMARJEŠKE TOPLICE - OTOČEC
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 80 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Borut Vukovič (031 805-686)
S hojo bomo pričeli v znanem zdravilišču Šmarješke Toplice in se skozi mešani gozd 
podali proti jugu, v smeri doline Krke. Med polji in travniki se bomo sprehodili skozi 
vas Dobrovo, preko nadhoda prečkali dolenjsko avtocesto in se mimo Lutrškega sela
spustili do mostu čez Krko pri gradu Otočec. Grad s svojo okolico je pravi biser, zato 
si bomo tukaj tudi mi privoščili daljši postanek. Seznanili se bomo z zgodbo o vitezu 
Janezu Soncu, ki je grad kupil v začetku 17. stoletja. O njegovi ljubezenski zgodbi, 
polni neverjetnih zapletov, je povest napisal Ivan Tavčar. Sprehodili se bomo še do 
renesančnega gradu Struga. Obe graščini, ki sta narazen le dober kilometer, sta bili 
Ivanu Tavčarju navdih za noveleto Otok in Struga. V bližini je še lepo golf igrišče, po  
katerem se bomo sprehodili, če takrat tam ne bo nobenih golfistov.

Datum:  sobota, 21.10 .2023
Cilj: TRDINOV VRH 1178 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 778 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Matjaž Vrhunc (041 979-078)
Trdinov vrh je najvišja točka Gorjancev, dolenjskega pogorja, po katerem poteka 
meja med Slovenijo in Hrvaško. Izhodišče: Gabrje.

NOVEMBER 2023

Datum: sobota, 4. 11. 2023
Cilj: KAVČIČ 879 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4-5 ur
Višinska razlika: 400 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 08.00
Vodnik: Grega Rihar (041 211-693)
Kavčič je vrh blizu meje s Hrvaško. Pot začnemo v vasi Rakitovec, od koder se bomo
najprej vzpeli na Lipnik. Nato nas pot vodi po planotastem terenu pod Kavčič. Sledi
še lahek vzpon na vrh Kavčiča. Vrh je lepo razgledišče proti Istri in Tržaškemu zalivu,
ob dobri vidljivosti pa se vidi tudi Dolomite in Julijske Alpe. Z vrha se bomo spustili po
kolovozu nazaj v vas Rakitovec.

Datum: sobota, 11. 11. 2023
Cilj: V NEZNANO



Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: zanemarljiva
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Borut Vukovič (031 805-686)

Datum: sobota, 18. 11. 2023
Cilj: GLINŠČICA
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 270 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Matjaž Vrhunc (041 979-078)
Dolina reke Glinščice je slikovita dolina tik za slovensko-italijansko mejo. Skriva 
številne zanimivosti in je zaščitena kot naravni rezervat. S hojo bomo pričeli v 
Boljuncu.

Datum:  sobota, 25. 11. 2023
Cilj: SKOZNO  671 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 400 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Štefan Rojina (041 478-421)
Skozno je  naravno okno,  most,  jama in  razgledna točka.  Nahaja se na obronkih
Trnovskega  gozda  in  nedaleč  od  Nove  Gorice.  Ob  oknu  se  nahaja  tudi  manjša
kaverna iz časa 1. sv. vojne. Z vrha mostu je lep razgled na Vipavsko dolino in vse
do Jadranskega morja. Naše izhodišče bo vas Šmihel. Vzpenjali se bomo v blagih
serpentinah vse do vrha grebena, kjer nas pričaka klopca za počitek s prečudovitim
razgledom na izvir Lijaka in Lijaško polje. Pot je krožna.

DECEMBER 2023

Datum:  sobota, 2. 12. 2023
Cilj: DOM NA ČRETI 870 m – prednovoletni izlet
Zahtevnost: lahka
Čas hoje:  4 ure
Višinska razlika: 530 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Vodnik: Štefan Rojina (041 478-421)

Čreta pri  Kokarjah je  vrh  v  grebenu,  ki  povezuje Dobroveljsko  planoto z Menino
planino in tako ločuje Vransko od Zgornje Savinjske doline. Poleg planinskega doma
in lepih pašnikov sta na vrhu še romarska baročna cerkev Matere Božje in nekoliko
starejša gotska cerkev Sv. Katarine, z vrha pa je tudi lep razgled na Nazarje, Mozirje



in  okoliške  hribe  ter  Kamniške  Alpe  v  ozadju.  Na  Čreto  se  bomo  odpravili  z
Vranskega, manjšega kraja na obrobju Celjske kotline.

Datum: sobota, 9. 12 .2023
Cilj: BOBROVA POT DOLENJSKE TOPLICE – naravovarstveni izlet
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 – 4 ure
Višinska razlika: 85 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
Izlet organizira: Darja Pintarič (031 699-448),  vodnik: Borut Vukovič
Hodili bomo sicer brez prekinitve, vendar pa je tura sestavljena iz dveh delov, vsak bi
lahko bil tudi samostojen izlet. V prvem delu se bomo povzpeli na Cvinger, gozdnati
hrib nad Dolenjskimi Toplicami. Hoja po smrekovem gozdu je prijetna že sama po
sebi, posebno doživetje pa je predstavitev enega najpomembnejših arheoloških naj-
dišč bronaste in železne dobe na Slovenskem. V tisti čas nas popeljejo panoji s pri-
kazom takratnega življenja in delno ohranjen oziroma rekonstruiran kamniti zid gradi-
šča. V drugem delu izleta se bomo spustili v dolino Krke in njenega pritoka Radešči-
ce in ob obeh vodotokih opazovali sledi, ki jih za seboj pušča bober. Bober je naš
edini vodni sesalec in obenem največji evropski glodavec. Potem, ko je bil v Sloveniji
dolgo izumrla vrsta, se je v zadnjih letih po rekah navzgor k nam razširil iz Hrvaške.
Ni verjetno, da bi podnevi  videli to plašno žival, bomo pa lahko opazovali sledi njego-
ve prisotnosti. V obliki peščene ure obglodana drevesa, podrto drevje in veje, ki jih
zvleče v vodo, zglajene poti, po katerih iz vode zleze na kopno – vse to priča o njego-
vi navzočnosti. Pravijo, da se moramo vse življenje učiti in s tem ohranjati naše mo-
žgane bistre. Tokrat bomo izvedeli kaj novega o naši prazgodovini in skrivnostni živa-
li dolenjske lepotice, kot upravičeno imenujemo Krko.
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