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PROGRAM IZLETOV IN
PLANINSKIH POHODOV
za obdobje od januarja do decembra 2020

Viharniki se vračajo s Topice

Foto: Borut Vukovič

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 2019, že tretje leto zapored, določa večina vodnikov zbirno mesto za
izlet parkirišče Dolgi most, in sicer 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:
telefon
Vodniki:

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

Štefan Rojina

041 478 421 stefan.rojina@gmail.com

grega.rihar@siol.net

Organizatorji naravovarstvenih
izletov:
Marija Kastelic

041 279 021 marija.kastelic1@telemach.net

Helena Tepina

040 294 161 helena.tepina@gmail.com

 Zadnji rok za prijavo na izlete je sreda pred izletom do 21. ure. Po tem
roku je možna prijava, če so še prosta mesta.
 Udeleženec se udeleži izleta na lastno odgovornost.
 ZADNJI DAN ZA PRIJAVO, kakor tudi za morebitno ODJAVO od izleta, je
SREDA pred izletom, in sicer do 21. 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.
 Člane in druge udeležence prosimo, da NEUDELEŽBO na izletu, če je le
mogoče, sporočijo vodniku. Na ta način se da možnost kakšnemu drugemu
članu, za neudeleženca na prijavljeni izlet pa v tem primeru odpadejo stroški
prevoza.
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 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 ob nedeljah. Pri
dvodnevnih izletih pa pazite na določeni rok za prijavo zaradi rezervacije
prenočišča.
 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, in sicer 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.
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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, in sicer ne glede na to, kje so
udeleženci sedeli.

PROGRAM IZLETOV IN PLANINSKIH POHODOV 2020

JANUAR 2020
Datum: četrtek, 2. 1. 2020
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 8.00
Tradicionalni pohod viharnikov. Pohoda se lahko udeležite v lastni režiji!

Datum: nedelja, 19. 1. 2020
Cilj: VOLOVJA REBER (VELIKA MILANJA 1099 m, BELE OVCE 1029 m,
MILANKA 948 m)
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: približno 100 m (malo gor, malo dol)
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Volovja reber se nahaja zahodno od snežniških gozdov in nudijo ob lepem vremenu
lepe razglede od Nanosa pa vse do Učke.
Pot je lahka, skoraj lahko rečemo sprehajalna z enega hribčka na drugega, zatorej
nadaljujemo tradicijo in na izlet pridemo z otroki, vnuki, sestrami, sosedami, strici …,
skratka, povabite najbližje. 

Datum: sobota, 25. 1. 2020
Cilj: MAREZIGE 224 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 250 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Januarja so bližnji griči lahko že pod debelo snežno odejo. Na Primorskem pa so vse
poti kopne, zato nas bo pot tokrat vodila na slovensko obalo. S hojo bomo pričeli v
Vanganelu, ki je danes skoraj predmestje Kopra. Najprej se bomo povzpeli do
umetnega Vanganelskega jezera. Jezero je pravi raj za ribiče, saj so v njem številne
vrste rib, od krapov do ščuk. Lepo vzdrževana in markirana pot nas nato pelje skozi
gozd, vmes prečkamo še potok, na katerem je tudi manjši slap. Potem ko
premagamo strmino, pridemo na razgledno sleme, na katerem so nanizane hiše vasi
Marezige. Povzpeli se bomo do razgledne točke s spomenikom borcem proti
fašizmu. Marezige so znane po refošku, zato vsako leto v juniju tu priredijo tridnevni
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praznik refoška. Tudi mi si bomo privoščili kak kozarček. Za tiste, ki ne marajo temnih
vin, bo na voljo prav tako odlična domača rebula. Na izhodišče se bomo vrnili po drug
poti.

FEBRUAR 2020
Datum: sobota - nedelja, 1.- 2. 2. 2020 – 2 dni – PRIJAVE DO: 15.1.2020
Cilj: ZIMSKA KOMNA 1520 m
Zahtevnost: lahka zimska tura, lahek turni smuk
Čas hoje: okrog 5 ur na dan
Višinska razlika: 870 m
Oprema: pohodniška, dereze
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 6.30
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421 in Grega Rihar
Komna ima pozimi svoj čar. Obnovili bomo znanje o gibanju v gorah pozimi: uporabo
derez in cepina pri hoji, preizkusili bomo krplje in se učili osnov turnega smučanja.
Povzpeli se bomo na Bogatinsko sedlo (1803 m) in na Lanževico (2003 m), lahko
tudi na Bogatin (1977 m), 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 !

Datum: sobota, 8. 2. 2020
Cilj: LIPANCA, MREŽCE 1965 m
Zahtevnost: lahka zimska tura, lahek turni smuk
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 680 m
Oprema: turnosmučarska, lavinska žolna
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Lipanca in Mrežce sta pozimi med najbolj obiskanimi cilji pri nas. Koča na Lipanci je
tudi pozimi odprta. Začetek naše poti bo odvisen od prevoznosti cest. Če bo možno,
se bomo peljali do Planine Javornik, drugače pa začnemo ob glavni cesti pri Šport
hotelu. Pot do Lipance je lahka in je že kmalu po sneženju shojena. Nadaljevanje do
Mrežc pa je lahko v primeru večje količine snega za pešce kar naporno. Ture se
lahko udeležite peš ali s smučmi.

Datum: nedelja, 16. 2. 2020
Cilj: GORA OLJKA 734 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 379 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
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Gora Oljka je kraški osamelec, ki se dviga nad spodnjo Savinjsko dolino. Lepa
razgibana pot nas bo po cestah, kolovozih, gozdovih in obrobjih travnikov pripeljala
do vrha. Hrana in pijača iz nahrbtnika oziroma v Planinskem domu na Gori Oljki.

Datum: sobota, 22. 2. 2020
Cilj: BRKINI
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 – 5 ur
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Vojko Dobrila, prijave Štefan Rojina 041 478-421
Tokrat vas Vojko spet vabi na potep po Brkinih: Slivje, Slivarske ponikve, Gavje,
Hotiške ponikve, Hrib nad Mršami.

Datum: sobota, 29. 2. 2020
Cilj: JAVORNIK NAD ČRNIM VRHOM 1240 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 550 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
Javornik je z gozdom poraščen vrh, ki se nahaja jugovzhodno od Črnega Vrha. Na
vrhu pa so leta 1972 postavili razgledni stolp, zato se nam ob lepem vremenu z vrha
odpre lep razgled na Dolomite, Karnijske in Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško
Savinjske Alpe in Snežnik. Nanj se bomo odpravili iz Podkraja.

MAREC 2020

Datum: sobota, 7. 3. 2020
Cilj: JURČIČEV POHOD
tradicionalnega pohoda po Jurčičevi poti se lahko udeležite v lastni režiji.
Startnina: 3 €.
Datum: sobota, 14. 3. 2020
Cilj: VELIKA PLEŠIVICA 908 m, MALA PLEŠIVICA 953 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 305 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.30
Vodnik: Vojko Dobrila, prijave Štefan Rojina 041 478-421
Naše izhodišče bo Zagrad. Najprej se bomo povzpeli na Malo Plešivico, se spustili
na Velika vrata in osvojili še Veliko Plešivico ter se vrnili v Zagrad. Mala, ki je višja od
sosednje Velike, je razgleden vrh ob meji s Hrvaško. Z vrha se nam ob lepem
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vremenu odpre lep razgled, ki seže vse od bližnje Medvižice in Razsušice (tu smo bili
lani spomladi) prek Istre do daljnih Dolomitov, Julijskih in Kamniško Savinjskih Alp do
Snežnika.

Datum: sobota, 21. 3. 2020
Cilj: MIRAMAR – NAPOLEONOVA POT
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 320 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Na slovenskem etičnem ozemlju je kar nekaj cest in mostov, ki se imenujejo po
Napoleonu. Gre za spomine na čase Ilirskih provinc, ko so naše kraje zasedli
Francozi. Ti so se lotili širokopoteznih načrtov za gradnjo prometnic, saj naj bi
provinca postala kopenski transportni koridor za prevoz blaga z Bližnjega vzhoda v
zahodno Evropo. Zaradi kratke vladavine Francozov se načrti niso uresničili, so pa
ostale številne ceste, ki so se v ljudskem izročilu ohranile kot napoleonske. Med njimi
je tudi Napoleonova cesta, ki na skrajnem zahodnem koncu Kraškega roba poteka
med Opčinami in Kontovelom. Pot je zaprta za ves promet in je najbolj priljubljeno
sprehajališče Tržačanov. Z nje imamo ves čas lep razgled na Trst in Tržaški zaliv, ki
leži 325 metrov nižje, pogled pa seže tudi proti Istri in slovenski obali. Med hojo bomo
na levi strani ves čas imeli morje, na desni pa odsekane stene Kraškega roba, v
katerih vadijo tržaški alpinisti.
Tik pred koncem Napoleonove poti se bomo povzpeli na Vejno (Monte Grisa, 332 m
), kjer stoji mogočna Marijina cerkev, ki so jo postavili na pobudo istrskih beguncev (
ezulov ), danes pa jo razglašajo za cerkev treh narodov, tudi slovenskega. Sledil bo
sprehod do še vedno povsem slovenske vasi Kontovel
(253 m). Vas bolj spominja na mediteransko mestece, saj so hiše zaradi burje in
sonca tesno skupaj. Iz vasi se več poti strmo spušča proti obali. Izbrali bomo eno od
njih in sestopili do že kar kičasto lepega gradu Miramar. Gre za rezidenco, ki si jo je
ob morju postavil nadvojvoda Maksimiljan, mlajši brat avstro-ogrskega cesarja
Franca Jožefa II. Nadvojvoda je nesrečno končal pred strelskim vodom v Mehiki.
Grad obdaja obsežen park z eksotičnim drevjem.Za skromno vstopnino si je grad
možno tudi ogledati. Vzeli si bomo čas za uživanje ob morju in v parku, saj bo hoja že
za nami in nas bo avtobus pobral pri gradu.

Datum: nedelja, 29. 3. 2020
Cilj: ZAVETIŠČE V HUDIČEVEM BORŠTU 1328 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 728 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Hudičev boršt se nahaja na pobočjih Cjanovice. Saj veste, to je tisti gozd, o katerem
vam vedno pripovedujem zgodbo, ko se peljemo proti Jezerskemu.
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Gozdna makadamska pot se najprej zmerno vzpenja, nato pa preide v stezico, ki nas
pripelje na travnata pobočja Zaplate. Z nekaj vzpona prečimo travnato pobočje (tu bo
potrebna previdnost zaradi večje možnosti zdrsa) in smo že na cilju.
Hrana in pijača iz nahrbtnika.

APRIL 2020
Datum: sobota, 4. 4. 2020
Cilj: RODICA 1966 m
Zahtevnost: lahka zimska tura, lahek turni smuk
Čas hoje: 6 ur
Višinska razlika: 860 m
Oprema: turno-smučarska, cepin, dereze, lavinska žolna
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Turo bomo začeli na cesti, ki vodi iz Ribčevega Laza pod Planino Suha. S ceste
nadaljujemo po poti proti planini. Na Planini Suha bomo ponovili uporabo cepina (in
derez) in nato nadaljevali vzpon proti vrhu Rodice. Na poti proti vrhu je nekaj krajših
strmejših mest, kjer je potrebna uporaba cepina in derez v primeru, da je sneg
pomrznjen. Ture se lahko udeležite peš ali s smučmi.

Datum: sobota, 18. 4. 2020
Cilj: LAVRIČEVA KOČA 510 m - PRISTAVA NAD STIČNO 671 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 310 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
S hojo bomo pričeli v Šentvidu pri Stični in se v slabi uri po prijetnih gozdnih poteh
povzpeli do Lavričeve koče, ki stoji tik pod vrhom razglednega Gradišča ( 519 m ) z
od daleč vidno cerkvijo sv. Miklavža. Po krajšem počitku pred kočo, za katero vzorno
skrbi PD Šentvid pri Stični, bomo pot nadaljevali proti Pristavi nad Stično ( 695 m ).
Na kmečkem turizmu si bomo privoščili dobro malico, še prej pa se bomo spustili do
cerkvice sv. Lamberta. V neposredni bližini te cerkvice je stal gradič, v katerem je
zadnja leta svojega življenja preživela kneginja Viridis iz znamenite italijanske
plemiške družine Visconti, mati zadnjega na Gosposvetskem polju ustoličenega
koroškega vojvode Ernesta Železnega. V dolino se bomo vrnili po isti poti.

MAJ 2020
Datum: sobota, 9. 5. 2020
Cilj: SPOZNAJMO PTICE OKROG NAS - naravovarstveni
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: vse dopoldne (ali po želji)
Oprema: za sprehod
Zborno mesto: hala Tivoli ob 8.00
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Izlet organizira: Helena Tepina 040 294-161
Kaj so ptice, kdo nas budi sredi noči, kdo poje, zakaj poje, kdaj se kličejo? Skrivnosti
ptičjega vsakdana. Skrivnosti ptičjega preoblačenja in zapeljevanja. Legenda o
znanilki pomladi. Kateri ptiči se selijo - in še mnogo več. Pripravite vprašanja!
Doživeli bomo nenavadno sobotno jutro, skozi katerega nas bo popeljala ga. ZLATA
VAHČIČ, ljubiteljska ornitologinja – vodnica. V vsakem vremenu!
Srečanje v Tivoliju bomo izkoristili še za obisk tivolskega ribnika z lokvanji in
rastlinjaka ob njem, kjer je stalna razstava tropskih in mesojedih rastlin.
S seboj lahko pripeljete tudi svoje vnuke, kužke in ostale ljubljence. Prispevek za
strokovno vodenje: 5€ po osebi.

Datum: sobota, 16. 5. 2020
Cilj: KUM 1220 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 990 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 6.00
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Le kdo ne pozna zasavskega oziroma dolenjskega Triglava? Upravičeno si ga lastita
obe pokrajini, saj kraljuje obema, tako kot Triglav kraljuje Julijcem.
S hojo bomo pričeli v Trbovljah pri mostu čez reko Savo in se že kar na začetek
zagrizli v strmo stezo, ki v senci mogočnih bukev vodi na manjšo izravnavo pri vasi
Završje. Nato sledi najlepši del poti, po travnikih čez Čebulovo dolino. Dolina je ime
dobila po čemažu, ki ga je v gozdu, ki obkroža dolino, res veliko. Če se bo zima vsaj
malo zavlekla, bomo še lahko naleteli na kakšno poljano te zdravilne rastline. Konec
doline, kjer stoji križ, se imenuje Počivalnice ( 911 m ). Tudi mi se bomo na tem kraju
malo oddahnili in se razgledovali po prehojeni poti. Znova se bomo potopili v gozdno
senco, le da bo sedaj svet izrazito kraški, z velikimi kamni, na debelo obraslimi z
mahom. Z leve se nam bo priključila pot s kumskega smučišča Lontovža. Še malo in
med drevjem bomo zagledali vrh s cerkvijo sv. Neže in televizijskim oddajnikom.
Razgled s Kuma je eden najlepših v našem sredogorju. Pogled seže od bližnjih vrhov
Posavskega hribovja do Triglava in Julijskih Alp, Karavank in Kamniških Alp do
Snežnika, Nanosa, Uršlje gore, Gorjancev, skratka, vidimo vso Slovenijo in še čez.
Po izdatnem počitku v planinski koči, za katero zagnano skrbi PD Kum Trbovlje,
bomo sestopili v Lontovž, kjer nas bo čakal avtobus.

Datum: sobota, 23. 5. 2020
Cilj: GRADIŠKA TURA 793 m
Zahtevnost: zelo zahtevna
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 550 m
Oprema: čelada, samovarovalni komplet, rokavice (možnost izposoje opreme v
športnih trgovinah)
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
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Na turi bomo vadili uporabo gibanja po zavarovanih poteh. Začetek ture bo pri vasi
Gradišče, od koder se na vrh povzpnemo po zelo zahtevni poti. Sestopili bomo po
lažji poti, ki pa je na nekaj mestih kar precej strma in je potrebna pazljivost.

Datum: nedelja, 31. 5. 2020
Cilj: ŠKOCJANSKE JAME – BELAJTENGA - naravovarstveni
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 3 ure + ogledi
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: okvirno ob 8. uri pod uro na železniški postaji, točen čas sporočen ob
prijavi
Izlet organizira: Marija Kastelic 041 279-021
Z vlakom se odpeljemo do Divače, nato z avtobusom do Škocjanskih jam. Sledi
ogled jame, ki je pod UNESCO-vo zaščito naravne in kulturne dediščine.. Regijski
park Škocjanskih jam leži na matičnem Krasu in je pravi muzej na prostem Jama je
izrednih dimenzij in kanjon reke Reke daje jamam še poseben čar. V parku Škocjan
so v obnovljenih stavbah etnološka, geološka in arheološka zbirka. V informativnem
centru je multivizija o odkritju in raziskovanju jam. Hrana in pijača iz nahrbtnika.

JUNIJ 2020
Datum: sobota, 6. 6. 2020
Cilj: IZVIR KOLPE (Hrvaška)
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure + ogled
Višinska razlika: 254 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00
Izlet organizira: Marija Kastelic 041 279-021
Pot bomo pričeli pri Osilnici, in sicer na sotočju rek Kolpe in Čabranke na Hrvaškem.
Večji del poti bomo hodili po 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
konstantna 5-6°C. Potrjeno je, da voda izvira iz dveh med seboj ločenih kanalov,
podobnim navpičnim vodnjakom, natančna globina izvira 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
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gostilni v Plešcih, Hrvaška. Izvir reke Kolpe sodi v nacionalni park Risnjak (vstopnina:
odrasli 45 HRK, upokojenci 25 HRK). Obvezen dokument za prehod meje!

Datum: nedelja, 14. 6. 2020
Cilj: KUMLEHOVA GLAVA (1788 m) in VISOKI MAVRINC (1562 m)
Zahtevnost: delno zahtevna
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 575 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Kumlehova glava se nahaja severovzhodno od grebena Robičja in Visoki Mavrinc je
njegov sosed. Razgledi so res lepi, od Mojstrovke, Jalovca do Ponc, Ciprnika,
Špika,…
Pot pričnemo pri Koči na Gozdu in se skozi gozd povzpnemo do sedelca med
vrhovoma. Najprej se bomo skozi ruševje podali na Kumlehovo glavo, na poti nazaj
pa še skočili na Mavrinc  .
Hrana in pijača iz nahrbtnika.
Datum: sobota, 20. 6. 2020
Cilj: PLANINE POD STOLOM
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 – 5 ur
Višinska razlika: 600 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 6.00
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Na vrh Stola vodi šest markiranih poti, mi pa se tokrat ne bomo podali po nobeni od
teh, temveč se bomo sprehodili po planinah, ki so na višini okoli 1200 metrov kot
ogrlica nanizane na južnih pobočjih najvišjega vrha Karavank. S hojo bomo pričeli v
dolini Završnice ( od stanja ceste in velikosti našega prevoza bo odvisno, kako blizu
Tinčkove koče se bomo pripeljali ) in se najprej povzpeli do Doslovške planine, sledili
bosta Zabreška in Žirovniška planina, po počitku v Valvazorjevi koči pa še Potoška
planina. Imena planin nam povedo, iz katere vasi nanjo priženejo živino. Ne le v
preteklosti, tudi danes so planine pomembne za preživetje kmetij pod Stolom, saj
živina na njih preživi tretjino ali pa celo četrtino leta. Na planinah pod Stolom so pasli
že v železni dobi, tradicija pa neprekinjeno traja vse do danes. Žirovniška planina je
vseskozi močno priljubljena pri planincih. Ne slovi zaman kot balkon Gorenjske , saj
razgled z nje zajame vse bisere dežele od Blejskega jezera do Triglava.
Datum: sobota, 27. 6. 2020
Cilj: KUŽELJSKA STENA 874 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 6 -7 ur
Višinska razlika: 650 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.30
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
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Pot je krožna in nas bo vodila mimo mnogih naravnih znamenitosti. Pot bomo pričeli
pri Fari, nadaljevali bomo skozi vasi Potok in Jakšiče, mimo Planine do planote
Stružnica. Na vrhu Kuželjske stene se nam bo odprl pogled na dolino reke Kolpe in
Gorski Kotar. Spustili se bomo mimo vasice Rake v dolino proti Lazom in nazaj v
naše izhodišče, Faro.

JULIJ 2020

Datum: sobota, 4. 7. 2020
Cilj: POLUDNIK 1999 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 – 5 ur
Višinska razlika: 577 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 6.00
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 turistične kmetije. Nekaj posebnega je tudi razgled z
vrha, saj smo pomaknjeni globoko proti osrčju Karnijskih Alp.

Datum: nedelja, 12. 7. 2020
Cilj: STORŽIČ 2132 m
Zahtevnost: zahtevna
Čas hoje: 9 ur
Višinska razlika: 1500 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Storžič se nahaja na zahodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp. Vedno nas vabi, ko
se vozimo po avtocesti proti Julijcem, ali ko smo namenjeni proti Jezerskemu.
Pristopov na to goro je ogromno, vendar pa vsi vodijo gor, gor. V začetnem delu
bomo hodili po gozdu, nato pa pot preide v skalnato področje vse do vrha. Le-ta nas
nagradi z lepimi razgledi.
Hrana iz nahrbtnika.
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Datum: sobota, 18. 7. 2020
Cilj: NEMŠKE GLAVE 1597 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 500 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 6. uri
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Nemške glave so neizrazit vrh v grebenu, ki se z mejnega prehoda Predel vzpenja
proti Jerebici. Z vrha je lep razgled na steno Jerebice, katere vrh je visoko nad nami.
Lepo se vidijo tudi Jalovec, Mangart in Rabeljska dolina. Na vrh se bomo vzpeli po
stari graničarski poti, ki vodi od mejnega prehoda. Pot je lepo speljana prek strmih
pobočij. Ponekod je že malo razdrta in je potrebno malo res lahkega in
neizpostavljenega plezanja. Ko se nam zdi, da smo že na vrhu, nas preseneti zoprna
škrbina. Prečenje te škrbine je ponekod malce izpostavljeno, ampak ni nič posebej
zahtevno. Od tu do vrha pa ni več daleč. Do škrbine bomo sestopili po poti vzpona, s
škrbine se bomo spustili po italijanski poti, ki nas pripelje na cesto nekoliko pod
vrhom Predela.

Datum: nedelja, 26. 7. 2020
Cilj: PALEC 2026 m
Zahtevnost: zahtevna
Čas hoje: 7 ur
Višinska razlika: 968 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 6.30
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Palec je vrh, ki se nahaja severno od Begunjščice, točneje med Zelenjakom in
grebenom Na Možeh. Z vrha, na katerem stoji križ, se nam odpre lep razgled po
osrednjem delu Karavank, kjer lepo vidimo Begunjščico, Vrtačo, Zelenjak,…
S hojo bomo pričeli na Ljubelju in se povzpeli po smučišču do doma na Zelenici. Od
tu bomo nadaljevali v smeri Vrtače in kaj kmalu zapustili markirano pot in zavili v
Suho Ruševje. Pot vodi skozi gozd in ruševje do melišča, po katerem prispemo do
Žleba, kjer se nam odpre pogled na Avstrijo. Še dober vzpon po skalnatem grebenu
in smo na vrhu.

AVGUST 2020

Datum: sobota, 1. 8. 2020
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 organizirata: Jože Omerzu, Marija Kastelic 041 279-021
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Kmalu bo sto let od pričetka gradnje Rupnikove linije, pozneje znane kot rapalska
meja. V mestu Rapallo je bila podpisana pogodba, s katero je bila dokončno
določena meja med Italijo in kraljevino SHS. Še vedno obstajajo mejniki in nekateri
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 – nedelja, 8.- 9. 8. 2020 - 2 dni - PRIJAVE DO: 18. 7. 2020
Cilj: KOKRŠKO SEDLO 1793 m, SKUTA 2532 m
Zahtevnost: zahtevna
Čas hoje: 1. dan pribl. 6 ur, 2. dan 8 ur
Višinska razlika: 892 m
Oprema: pohodniška, čelada, plezalni pas (možnost izposoje opreme v športnih
trgovinah)
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 6. uri
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. Tu se
bomo namestili in po krajšem počitku in malici se bomo povzpeli na Kalško goro
(2047 m). Naslednji dan bomo osvojili še Skuto. Tura je kondicijsko in tehnično
zahtevna.

Datum: sobota, 22. 8. 2020
Cilj: SLAPOVI MIRNE
Zahtevnost: delno zahtevna
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 350 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most 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
sigurno navdušil. Obvezen dokument za prehod meje!

Datum: sobota, 29. 8. 2020
Cilj: ŠPIK HUDE POLICE (CIMA DI TERRAROSSA) 2420 m
Zahtevnost: lahka, priporočljiva pot (po Tinetu Miheliču)
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 910 m
Oprema: pohodniška, čelada, pohodne palice (možnost izposoje opreme v športnih
trgovinah)
Zborno mesto: hala Tivoli ob 6.00
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Kljub hudemu imenu gre za enega najlažje dostopnih dvatisočakov v celotnih
Julijskih Alpah, kljub temu pa ture ne kaže podcenjevati, nenazadnje je treba
premagati 910 metrov višinske razlike. Viharniki smo na tem vrhu nazadnje bili pred
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desetimi leti, zato je sedaj že čas, da preverimo, za koliko se je medtem ta vrh za nas
povišal, čas hoje pa podaljšal. S hojo bomo pričeli na obsežni planoti planine Pecol,
ki se razprostira pod mogočnimi stenami Montaža. Na planini sicer pasejo živino,
vendar je območje tako obsežno, da to nima negativnih učinkov zaradi preveč
intenzivne paše, kakršne lahko vidimo ponekod v Avstriji pa tudi pri nas. Tukaj je še
obilo planinskega cvetja, ves čas hoje po planini, dokler ne bomo prišli do sten
Poliških Špikov, pa nas bodo spremljali žvižgi tolstih svizcev. Čeprav se stena od
daleč zdi nepremagljiv zid, je po njej mojstrsko speljana mulatjera, ki sledi naravnim
prehodom. Te ne uporabljajo le planinci, temveč tudi številni kozorogi. Zanimivo je,
da se na območju Montaža zbirajo samci z mogočnimi rogovi, Špik Hude police pa je
domovanje samic s poskočnimi mladiči. Z vrha, ki je sicer v senci bližnjega 330
metrov višjega Montaža, je neverjeten razgled po celotnih Zahodnih Julijcih, v daljavi
pa se vidijo tudi Dolomiti.

SEPTEMBER 2020
Datum: nedelja, 6. 9. 2020
Cilj: POT ŠTIRIH SLAPOV
Zahtevnost: zelo zahtevna
Čas hoje: 6 do 8 ur
Višinska razlika: cca 400 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
Pot začnemo na Jablancah (Senovo). Odkrili bomo 4 čudovite slapove, in sicer
Bojanca, Pekel, Ubijavnik in Bojavnik.
Sama pot je zelo razgibana (v sotesko do slapa in ven iz soteske in ponovimo vajo…,
zato je tudi kondicijsko in tehnično zahtevna, saj so na nekaterih predelih tudi
železne skobe.
Opomba. Višinska razlika je po poti veliko večja, kot je napisano. Višinska razlika je
bila podana na osnovi začetka poti in konca le-te.
Ker bomo hodili ob vodi in čez, je obvezna nepremočljiva obutev.
Hrana in pijača iz nahrbtnika.

Datum: sobota, 12. 9. 2020
Cilj: JAVORNIKI NAD CERKNICO 1268 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 740 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421
Veliki Javornik je 1268 metrov visok vrh gozdnatega hribovja, imenovanega
Javorniki. Naše izhodišče bo Rakov Škocjan. Pot sprva poteka po cesti med
posameznimi hišami, nato nadaljujemo po slabo markiranem kolovozu in gozdni
cesti, zadnji del pa je precej strm. Vrnili se bomo po drugi poti čez Mali Javornik nazaj
na izhodišče.
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Datum: petek- nedelja, 18.-20. 9. 2020 – PRIJAVE DO: 15. 7. 2020
Cilj: JUŽNI VELEBIT
Zahtevnost: delno zahtevna
Čas hoje: do 6 ur
Višinska razlika: do 600 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most 18. 9. 2010 ob 16.00
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Odhod iz Ljubljane bo v petek popoldne. Zapeljali se bomo do kraja Starigrad, kjer
bomo prenočili.
V soboto se bomo zjutraj odpravili v kanjon Velike Paklenice in se povzpeli na Aniča
kuk (712 m). Popoldne bo še nekaj prostega časa za sprehod po Starigradu, lahko
pa tudi za kopanje. V nedeljo bomo opravili še eno turo in se popoldne vrnili domov.
Na obeh poteh so krajša mesta, kjer je potrebna pazljivost. Hoje bo vsak dan za 5-6
ur.

Datum: sobota, 26. 9. 2020
Cilj: TISJE 550 m in ZAPLAZ 543 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 – 5 ur
Višinska razlika: 340
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Tokrat bomo hodili po južnih obronkih zahodnega dela Posavskega hribovja, vendar
je pokrajina po videzu, duši in jeziku prava Dolenjska. Prijazni griči, gozdovi, polni
gob in kostanja, vinogradi in prijazni ljudje - vse to je nezgrešljivo dolenjsko.
Z avtobusom se bomo zapeljali do prelaza med Jablaniško in Kostrevniško dolino in
se nato pognali v hrib proti vasi Jelše ter nato proti Tisju ( 550 m ). Tu je ravno na
sveti večer 24. 12. 1941 potekal prvi večji spopad med Nemci in partizani. V spomin
na ta dogodek PD Litija vsako leto na drugo nedeljo v decembru organizira planinski
pohod od Litije do Tisja. Tudi mi bomo delno hodili po trasi tega pohoda. S Tisja
bomo pot nadaljevali čez pobočje Grmade do samotne kmetije, kjer je med drugo
svetovno vojno potekala nemško-italijanska okupacijska meja. Še danes so ohranjeni
visoki betonski temelji, na katerih so stali leseni stražarski stolpi. Malo naprej bomo
zapustili traso vsem znane Levstikove poti. Ta se nadaljuje naravnost proti Gobniku
in Moravčam, mi pa bomo zavili desno proti Poljanam in Primskovemu. Vrh
Primskovega (592 m) je sicer malo s poti, vendar nam zaradi lepega razgleda čez
celo Dolenjsko ne bo žal za nekaj dodatnih korakov. Na Primskovem je v 19.stoletju
služboval župnik Jernej Humar, znan kot čudodelnik s Primskovega. K njemu so po
zdravje in nasvet hodili ljudje od blizu in daleč in še danes marsikdo obišče njegov
grob v upanju, da mu bodo pomagale njegove nadnaravne moči.
Z vrha se bomo vrnili nazaj na preval Kopačija in v slabi uri prišli do Zaplaza nad
Čatežem. Na Zaplazu (543 m) stoji znamenita romarska cerkev sv. Marije. Njena
značilna podoba z dvema zvonikoma je vidna skoraj z vsake pomembnejše
vzpetine na Dolenjskem. Izlet bomo zaključili v domači gostilni na Čatežu.
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OKTOBER 2020
Datum: nedelja, 4. 10. 2020
Cilj: VIŠEVNIK 2050 m
Zahtevnost: zahtevna
Čas hoje: 5 ur
Višinska razlika: 703 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
»Viševnk« se nahaja nad Pokljuko in odkar se je razvedelo, da je eden najlažje
dostopnih 2-tisočakov v Sloveniji, je tudi obisk večji.
Je že res, da je lažje dostopen 2-tisočak, vendar to ne pomeni, da ne bomo grizli
kolen. Naša pot se bo pričela na Pokljuki, kjer se bomo čez smučišče povzpeli vse do
sedla in nato skozi ruševje do travnatega pobočja samega Viševnika.
Hrana in pijača iz nahrbtnika.
Datum: sobota, 10. 10. 2020
Cilj: VRTAŠKO SLEME 2077 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 8 ur
Višinska razlika: 1400 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 6.00
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Vrtaško Sleme je gora v grebenu, ki se s Kukove špice spušča proti Mojstrani. Nanj
se bomo vzpeli iz Mojstrane preko Vrtaške planine. Z vrha je lep razgled proti
Karavankam. Sestopili bomo po isti poti.

Datum: sobota, 17. 10. 2020
Cilj: ŠPILK 956 m - TROJANE
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 550 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Spet se bomo namenili v Posavsko hribovje, v to največjo slovensko pokrajino.
Tokrat se bomo usmerili v njegov severni rob. S hojo bomo pričeli v Blagovici in se
izmenoma čez travnike in skozi gozd v eni uri in pol povzpeli na Špilk, kjer bo tudi
najvišja točka tokratnega izleta. V majhnem bivaku je prostora le za dva, zato se na
vrhu, ki tudi sicer ni razgleden, ne bomo dolgo zadržali.
Z vrha bomo, večinoma po gozdnih cestah, sestopili do planine Lipovc in nato ob
potoku Bolska do Trojan, kjer nas bo čakal avtobus, še prej pa zasluženi krofi in
ostale dobrote.
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NOVEMBER 2020

Datum: sobota, 14. 11. 2020
Cilj: RUDNICA 946 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 420 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Rudnica je najvišji vrh v gorskem hrbtu, ki loči Spodnjo in Zgornjo Bohinjsko dolino.
Samo imena nekaterih krajev v Bohinju še pričajo, da so se Bohinjci ukvarjali pred
mnogimi leti tudi s fužinarstvom. V masivu Rudnice so kopali rudo. Rudnica je mnogo
nižja od vrhov, ki obkrožajo Bohinj, tako da prav daleč z nje ne vidimo. Lahko pa z
nje dobro spoznamo lep bohinjski konec. Na Rudnico se bomo povzpeli od cerkve
sv. Janeza.

Datum: sobota, 21. 11. 2020
Cilj: DLESKOVEC 1965 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 470 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 7.00
Vodnik: Grega Rihar 041 211-693
Dleskovec je vrh, po katerem se imenuje Dleskovška planota. Izhodišče naše poti bo
Planina Ravne. S planine se preko Planine Dolga trata povzpnemo na vrh.

Datum: sobota, 28. 11. 2020
Cilj: IZLET V NEZNANO
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Štefan Rojina 041 478-421

DECEMBER 2020
Datum: nedelja, 6. 12. 2020
Cilj: prednovoletni pohod
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: parkirišče Dolgi most ob 8.00
Vodnik: Anica Žmavc 041 313-954
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Datum: sobota, 12. 12. 2020
Cilj: LJUBEN 546 m
Zahtevnost: lahka
Čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 340 m
Oprema: pohodniška
Zborno mesto: hala Tivoli ob 7.00
Vodnik: Borut Vukovič 031 805-686
Pot na Ljuben sem odkril, ko sem se preselil v Novo mesto. Trasa ni markirana,
oziroma je le na enem delu neki ljubitelj narisal cel kup markacij, ki dejansko ne
peljejo nikamor. Prednost te poti je, da ves čas poteka po mehkih gozdnih poteh in le
nekajkrat prečka asfaltirano cesto. Hodimo sicer v bližini naselij Škrjanče, Birčna vas
in Podljuben, vendar pa se hišam le tu in tam toliko približamo, da jih tudi vidimo.
Tudi sicer na poti praviloma ne srečamo nikogar. Na vrhu Ljubna stoji cerkev sv.Vida,
ki jo omenja že Valvazor in je nekoč pritegnila romarje od blizu in daleč. Pri sestopu
bomo spoznali še drugi, negozdni obraz Ljubna. Prisojna pobočja so posejana z
vinogradi in zidanicami.

19

