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     Dom je na vrhu Lubnika, naravnega ozadja Škofje Loke. Oskrbuje ga 
Planinsko društvo Škofja Loka. Odprt je od začetka marca do konca novoletnih 
praznikov. V januarju in februarjubo dom odprt od srede do nedelje. Ob 
ponedeljkih je dom zaprt, če ni praznik.  
     Dostopi: iz Škofje Loke čez Gabrovo 2 uri, skozi Vincarje po grebenih 2 uri, iz 
Breznice 40 min., izPraprotna čez Sv. Tomaţa 2 uri. Poti na Lubnik so primerne 

za vse obiskovalce in ob vsakem letnem času. 
     Dom na Lubniku je bil v letu 2010 temeljito obnovljen in posodobljen. Sredstva 
so zagotovili: 

 Evropski sklad za regionalni razvoj, 

 Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, 

 Občina Škofja Loka, 

 Planinsko društvo Škofja Loka. 

 
 

 
Na grebenu med Poljansko in Selško dolino je pod 1562m visokim vrhom 
blegoška koča, ki jo oskrbuje Planinsko društvo Škofja Loka. Stalno je odprta od 
zadnjega tedna v aprilu do konca oktobra. Od novembra do aprila je koča odprta 
ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ob ponedeljkih je dom zaprt, če ni praznik. 

     Dostopi:z osebnim avtomobilom iz vseh smeri do Črnega Kala. Z avtobusom iz 
Škofje Loke v Poljane in Javorje, od tu 3 ure, iz Hotavelj 3 ure, iz Potoka 2 uri, iz 
Leskovice 1,5 ure. Od koče na vrh Blegoša se boste povzpeli v 30 min. Poti so 
dobro označene, primerne za vse obiskovalce, posebno za druţine. 
     V letu 2013 je koča pridobila certifikat "Okolju prijazna planinska koča", v letu 
2014 pa "Druţinam prijazna planinska koča". 

DOM NA LUBNIKU (1025 m), tel.: 031 / 65 55 56 

KOČA NA BLEGOŠU (1391 m), tel.: 051 / 61 45 87 
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SREČNO V LETU 2015 
 
S programom aktivnosti PD Škofja Loka vas tudi v letu 2015 
vabimo, da se nam pridruţite. Moţnosti je res veliko, za 
vsakega nekaj in v vseh letnih časih. Vodniki se bodo vedno 
prilagajali udeleţencem izletov z zmernim tempom, saj je naša 
ţelja, da vsi doseţemo načrtovani cilj.  
V programu se predstavljajo: odsek planinskih vodnikov PD 
Škofja Loka, planinska sekcija Društva upokojencev, Knauf 
Insulation, LTH Castings in Društvo Projekt-Človek iz 
Sopotnice.  
 
Mokro leto 2014 je marsikateri načrtovani planinski izlet 
preprečilo, zato je nekaj prenesenih v letošnje leto, glavnina pa 
je novih. S temi vam ţelimo pokazati spet nekaj novega, kjer 
morda še niste bili, pa je vredno videti. Kot je v navadi, bomo 
tudi v letu 2015 morali upoštevati vremenske razmere in se s 
predlaganimi izleti prilagajati.  
 
V letu, ki je za nami, smo postorili kar nekaj del. Večkrat smo 
čistili planinske poti na Blegoš in Lubnik po ţledu, prekrili in 
obnovili streho nad prireditvenim prostorom na Blegošu in 
hlevčku pod vrhom Lubnika, menjali elektromotor ţičnici, 
obnovili balkon na skladišču v Breznici in kupili nov prostor ob 
društvenih poslovnih prostorih nad avtobusno postajo. Tu smo 
uredili planinsko knjiţnico, arhiv, prostor pa sluţi tudi za 
sestajanje odborov in komisij PD. 
 
Leto 2015 je leto volitev novih organov PD za mandatno 
obdobje 2015 – 2018. Na občnem zboru ob koncu marca bomo 
volili upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče in novega 
predsednika ali predsednico PD. Imenovali bomo tudi nova 
vodstva odsekov, odborov in komisij, njihovi načelniki pa bodo 
sestavljali Upravni odbor. Tudi vaši predlogi bodo dobrodošli, 
saj ţelimo izbrati najboljše.  
 
 
Pomembne obletnice PD Škofja Loka v letu 2015: 

 V šolskem letu 1974/75 je bil ustanovljen planinski kroţek 
na OŠ Cvetka Golarja (40 let) 

 2. oktobra 2010 je bila otvoritev obnovljenega Doma na 
Lubniku (5 let) 

 
 
Vsem, ki boste z nami na planinskih poteh ţelimo veliko lepih 
doţivetij in varen korak. 
 
    Joţe Stanonik, 
    predsednik PD Škofja Loka 
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PLANINSKO DRUŠTVO Škofja Loka 
Kapucinski trg 13, (nad avtobusno postajo) 

4220 Škofja Loka 
tel.:  04 512 06 67 
gsm:  051 332 777 

e-pošta:  info@pd-skofjaloka.com 
spletni naslov:www.pd-skofjaloka.com 

 

 

Pisarna PD Škofja Loka je odprta 
 vsak delovni dan od 8. do 13. ure, 

v ponedeljek in sredo pa tudi od 16. do 18. ure. 
 

V pisarni PD: 

 se lahko včlanite v planinsko društvo, 

 se prijavite na izlete in pohode, 

 nabavite zemljevide, vodnike, transverzalne knjiţice in 
drugo planinsko literaturo, 

 si sposodite planinsko opremo, 

 lahko vam kaj koristnega tudi svetujemo, priporočamo 
ali posredujemo, 

 z nami lahko komunicirate po e-pošti: 
info@pd-skofjaloka.com, 

 obiščite nas na spletni strani: 
www.pd-skofjaloka.com, kjer so tekoče informacije o 
škofjeloškem PD in o vseh pomembnih dogodkih v 
letu, 

 v času uradnih ur nas lahko pokličete na telefon:      
04 512 06 67 ali mobilno številko: 051 332 777. 

 
 

 
REŠEVANJE V GORAH 
     Če se vam je na planinski poti zgodila nesreča in ste 
sami nemočni, pokličite Center za obveščanje, tel.: 112. 
 
 
LOŠKA PLANINSKA POT 
po Škofjeloškem hribovju je primerna za vse planince in v 
vseh letnih časih. Karto Polhograjsko hribovje, vodnik 
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje in dnevnik Loška 
planinska pot dobite v pisarni PD Škofja Loka, v koči na 
Blegošu in na Lubniku. 
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Ogradi s planine Krstenica 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alpski svizec (Marmota marmota) 

 
Svizec, ki ga uvrščamo med glodavce, tehta do 8 kg, ima velike oči, majhne uhlje, dolge 

kremplje in kratek rep. Ţivi v skupnostih, tropih, v katerih je po okrog 10 članov. Prehranjuje se z 
rastlinami, ki jih dnevno potrebuje okoli 1 kg, mlajši svizci nekoliko manj. Svizci, ki se nahajajo 
na travnikih od sredogorja do visokogorja, zimo prespijo. Prezimovališče si najdejo od dva do 
pet metrov pod površjem (skopljejo ozke globoke rove), kjer preţivijo skoraj polovico leta. Med 
zimskim spanjem jim pade telesna temperatura na manj kot pet stopinj Celzija. Ţe kmalu, ko se 

prebudijo iz zimskega spanja, se parijo. Samice običajno skotijo od tri do pet slepih, 
neporaščenih mladičev, a ne več kot trikrat v ţivljenju. 
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ČLANARINA IN KATEGORIJE V ČLANSTVU PD 
S članstvom v Planinskem društvu ste nezgodno zavarovani, imate 
popuste v kočahter ugodnosti pri nabavi planinske in športne opreme 
pri partnerjih PZS. 
 

VRSTA ČLANSTVA 
VIŠINA 

ČLANARINE 

A+ član z največjim obsegom ugodnosti 65,00 € 

A član z večjim obsegom ugodnosti 55,00 € 

B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 22,00 € 

B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegomug. 16,50 € 

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta do 26. leta 10,00 € 

P+O predšolski in osnovnošolski otrok 6,00 € 

OPP oseba s posebnimi potrebami 6,00 € 
 

Pri plačilu druţinske članarine (mati, oče, otroci) se prizna popust v 
višini 20% za vsakega člana, razen za člane kategorij A+, A in B1. 
     Člani, ki do 31. jan.2015 plačajo članarino za leto 2015, imajo 
neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Na zniţano članarino pri S+Š se 
druţinski popust ne obračuna. Članstvo in vse ugodnosti trajajo od 
prvega dneva po včlanitvi do 31. januarja 2016.   
 

ZAVAROVANJE ČLANOV PD 
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica 
d.d.. Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje naslednjih 
planinskih dejavnosti: 

 pohodništvo do 6500 metrov nadmorske višine, 

 treking do 6500 metrov nadmorske višine 

 gorništvo do 6500 metrov nadmorske višine, 

 alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5000 m. n. v. v naravi ali 

na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah, 

 turno kolesarstvo, 

 turno smučanje pri izvajanju planinske dejavnosti, 

 krpljanje pri izvajanju planinske dejavnosti, 

 prostovoljno vodništvo, 
 prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev,  
kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije, 

 dejavnost planinskih kroţkov v šolah (tudi v zaprtih prostorih). 
 

Predvidene premije pri škodnih dogodkih so: 

zavarovalno kritje 
člani 
A+ 

člani 
A 

člani  
B, B1, S, Š 

člani 
P in O 

Nezgodna smrt (EV) 25.000€ 15.000€ 5.500€ 5.500€ 

Invalidnost (EV) 75.000€ 50.000€ 8.500€ 8.500€ 

↑  območje kritja  ↑ svet svet svet svet 
     

Stroški reševanja (EV) 15.000€ 10.000€ 3.000€ 3.000€ 

Zdravstvena asistenca za 
tujino 

10.000€ 10.000€ 3.000€ 3.000€ 

↑  območje kritja  ↑ 
cel svet, 

razen SLO 
EV in TR, 
razen SLO 

EV in TR, 
razen SLO 

EV in TR, 
razen SLO 

 Reševanje v Sloveniji je (še) brezplačno. 
     

Zavarovanje zasebne 
odgovornosti članov (EV) 

150.000€ 120.000€ 50.000€ 50.000€ 

↑  območje kritja  ↑ svet EV in TR EV in TR EV in TR 
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OPOZORILO! Vse dejavnosti je potrebno izvajati razmeram in znanju 
udeleţencev primerno, na terenih, namenjenih za določene dejavnosti 
(kolesarjenje) in z uporabo zaščitne opremenamenjene za določeno 
dejavnost. Ob nezgodah zavarovalnica lahko zahteva vse podatke in 
podrobnosti o nesrečnem dogodku. 
 
 
KATEGORIZACIJA PLANINSKIH POTI PO TEŢAVNOSTI 
Pri vsakem planinskem izletu ali pohodu bo navedena tudi teţavnost ali 
zahtevnost ture, pri nekaterih pa bo tudi znak za zahtevnost kot ga 
priporočajo markacisti PZS. S tem se hoče doseči poenotenje in enako 
razumevanje lahke, zahtevne ali zelo zahtevne planinske poti. Vsaki 
stopnji zahtevnosti je dodan kratek opis. 
 
LAHKA POT je pot, kjer si pri hoji ni potrebno pomagati z rokami. 
Kadar taka pot preči strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varno 
hojo tudi manj izurjenim obiskovalcem, popotnikom, planincem. Od njih 
zahteva le pazljivost in telesno kondicijo. Primerna je za uporabo 
pohodnih palic. 
V izhodiščih takih poti ni posebnega opozorila. 
 
ZAHTEVNA POT vodi preko teţjih mest, kjer si zaradi varnosti 
pomagamo z rokami. Morebitne varovalne naprave so namenjene 
varnosti planinca in niso nujno potrebne za premagovanje teţjih mest. 
V izhodiščih takih poti je na smerni tabli napis: 
ZAHTEVNA POT. Na novi smerni tabli je zahtevna pot 
označena s trikotnikom. 
 
ZELO ZAHTEVNA POT je tista pot, kjer je raba rok pri hoji nujno 
potrebna. Varovalne naprave omogočajo prehod teţjih mest, kjer bi bilo 
sicer potrebno varovanje s plezalno vrvjo. Pogosto je na taki poti 
potreben cepin ali celo dereze. Primerna je le za izurjene planince. Ni 
za vrtoglave. 
V izhodiščih takih poti je na smerni tabli napis:  
ZELO ZAHTEVNA POT. Na novi smerni tabli je zelo 
zahtevna pot označena s trikotnikom z vrisanim klicajem. 
 

 
Smerokaz pod Ratitovcem nas na kriţišču usmerja na "prave" poti 
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SPLOŠNO 
Vodniški odsek pri PD Škofja Loka je bil 
ustanovljen 29. junija 1989 in zdruţuje 
usposobljene ter izkušene vodnike 
Planinske zveze Slovenije. V okviru našega 
dela ţelimo hribe in gore prikazati na 
prijeten in varen način vsem, ki bi jih radi 
spoznali. Naše osnovno vodilo je, da so 
izleti zanimivi in privlačni, posledično pa je 
tudi število udeleţencev večje. 
     Program aktivnosti je raznolik. V prvi vrsti so to planinski 
izleti različnih teţavnosti, od laţjih hribovskih izletov do zelo 
zahtevnih ali večdnevnih hribovskih tur, skratka za vsakega, ki 
ţeli organizirano in pod strokovnim vodstvom spoznati gorski 
svet, se kaj najde. Poleg izletov občasno organiziramo tudi 
prikaze ali tečaje gibanja v gorskem svetu, v letnih kot tudi v 
zimskih razmerah. Aktivnosti so porazdeljene preko celega leta.  
Po posebnih ali odmevnih akcijah se z našimi udeleţenci 
srečamo v vodniških prostorih v Breznici, kjer se ob posnetem 
gradivu spominjamo dogodkov in si izmenjamo mnenja ter 
občutke o doţivetem.  
 
RAZPISI 
     Ta brošura s celoletnim programom aktivnosti vsebuje le 
najosnovnejše informacije, podrobnejši razpisi in opisi tur pa so 
objavljeni od 7 do 14 dni pred izletom na: 

- oglasni deski PD Škofja Loka (na steni pošte), 
- na internetnih straneh PD Škofja Loka, 
- v Planinskih novicah na radiu Sora, ob četrtkih 
  ob 17. uri. 

     Prosimo, da pred prijavo natančno preberete podrobni razpis 
izleta in se pravočasno prijavite. S tem boste pomagali k laţji 
organizaciji in izvedbi izleta (prevoz, zahtevana oprema ...).  
     V primeru slabih vremenskih razmer ali drugih okoliščin, ki 
lahko bistveno vplivajo na varnost ali potek ture, si pridrţujemo 
pravico izvedbe rezervnega programa, cilja ali odpovedi ture. O 
spremembah vse prijavljene obvestimo po telefonu ali preko 
elektronske pošte.  
 
PRIJAVE NA IZLET 
Osnovni pogoj za udeleţbo na izletu je članstvo v planinskem 
društvu, ki je hkrati tudi kot potrdilo nezgodnega zavarovanja. 
Prijave sprejemamo v društveni pisarni po telefonu, osebno, po 
e-pošti ali pri vodniku, ki vodi turo. Višina prispevka za 
posamezne izlete je razvidna iz razpisa. Člani domačega 
planinskega društva in mladoletni udeleţenci plačajo niţji 
prispevek. Če se načrtovani izlet ali aktivnost odpove, PD o tem 
obvesti vse prijavljene. Vplačani prispevek se vrača le v primeru 
neizvedene aktivnosti. 
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VODNIKI PZS PRI PLANINSKEM DRUŠTVU ŠKOFJA LOKA SO: 
 
 

BAŠELJ SLAVKO  /  A, B, D, 
Virlog 23, Škofja Loka 
e-pošta: alojzij.baselj@siol.net 

Tel. doma: 0599 267 31 
GSM: 041 710 896 

  

DOLENC IVANKA  /  A, B, D, 
Podlubnik 153, Škofja Loka 
e-pošta: ivanka.dolenc@guest.arnes.si 

Tel. doma:04 515 52 69 
GSM: 031360525 

  

HOMAN LOJZE  /  A, B, 
Podpulferca 7, Škofja Loka 
e-pošta: lojze.homan@gmail.com 

Tel. doma:04 512 25 80 
GSM: 040 203 404 

  

JELENC ROMAN  /  A, B, 
Virmaše 74, Škofja Loka 
e-pošta: roman.jelenc@siol.net 

Tel. doma:04 513 27 77 
GSM: 041 549 492 

  

KOPREK FRANJO  /  A, B, D, 
Podlubnik 155, Škofja Loka 

Tel. doma:04 512 08 01 
GSM: 031 368 251 

  

KRŢIŠNIK NEJA  /  A, 
Škofja Loka 
e-pošta: neja.krzisnik@gmail.com 

 

GSM: 040 415 964 

  

KUŢEL IZTOK  /  A, B, C, D, 
Cankarjev trg 12, Škofja Loka 
e-pošta: iztok.kuzel@siol.net 

Tel. doma:04 512 83 75 
GSM:031 494 020 

  

LAZNIK SLAVICA  /  A, B, D, 
NAČELNICA VODNIŠKEGA ODSEKA 
Gabrška gora 56, Škofja Loka 
e-pošta: slavicalaznik@gmail.com 

 

GSM: 041 474 004 

  

PETERNELJ MATJAŢ  /  A, B, D, 
Frankovo nas. 124a, Škofja Loka 
e-pošta: matjaz.peternelj@knaufinsulation.si 

Tel. doma:04 513 10 38 
GSM: 041 378 075 

  

SIMJANOV NATAŠA  /  A, 
Škofja Loka 
e-pošta: natasasimjanov@gmail.com 

 

GSM: 051 262 577 
 

  

STANONIK JOŢE  /  A, B, D, 
Kidričeva c. 4b, Škofja Loka 
e-pošta: info@pd-skofjaloka.com 

Tel. doma:04 513 89 80 
GSM: 041 595 005 

  

TAVČAR FRANCI  /  A, B, 
Sopotnica 3b, Škofja Loka 
e-pošta: franci.tavcar@gmail.com 

 

GSM: 041 333 798 

  

TODOROVIČ IRIS  /  A, B, D, 
Hotovlja 26, Poljane 
e-pošta: monika.rant@guest.arnes.si 

Tel. doma:04 510 93 80 
GSM: 031 604 884 

  

TRAMPUŠ NEŢKA  /  A,  
Predmost 7, Poljane 
e-pošta: nezka@trampus.si 

Tel. doma:04 518 52 04 
GSM: 041 225 226 

  

ZIDAR JANEZ  /  A, B, D, 
Bukovica 18b, Selca 
e-pošta: moj.jan@siol.net 

 
GSM: 040 835 520 
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PLANINSKI IZLETI IN DRUGE AKTIVNOSTI V LETU 2015 
 
Sobota, 10. januar 2015 
9. pohod po poti slovenskega tolarja 

 pohod v spomin na opuščeni slovenski tolar in prevzem evropske 
valute evro 

 vzpon na Veliki vrh nad Osredkom (701 m) v breţiških hribih 

 organizator PD Breţice 

 lahka pot, običajno v snegu, primerno za vse planince 

 čas hoje: 3-4 ure 

 vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Neţka 

 

 
Pohodniki nočnega pohoda v Draţgoše, ki se grejejo ob ognju v Breznici 

 

Sobota, 10. januar – nedelja, 11. januar 2015 
36. spominski pohod Po poti Cankarjevega bataljona, 
 Pasja ravan - Dražgoše 

 od Koširja na Pasji ravni po gozdnih poteh in brezpotjih v Zminec, 
čez Breznico pod Lubnikom, spust v Praprotno, skozi Ševlje in pod 
Zabrekvami v Draţgoše 

 pohod je zahteven saj poteka preteţno ponoči in v 
zimskih razmerah, primeren za planince z dobro 
kondicijo 

 čas hoje: 10-12 ur 

 vodniki: vodniški odsek in člani odbora za organizacijo pohoda 

 
 

Nedelja, 11. januar 2015 
Pohod Škofja Loka - Dražgoše 

 spominski pohod na draţgoške prireditve iz Škofje Loke čez Kriţno 
goro, Planico, Čepulje in Mohor v Draţgoše 

 izhodišče je avtobusna postaja v Škofji Loki ob 5.30 uri. 

 pohod je zahteven v zimskih razmerah in je primeren za planince z 
dobro kondicijo 

 čas hoje: 5-6 ur 

 vodnika: Jelenc Roman, Tavčar Franci 
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Sobota, 31. januar 2015 
Kopitnik (910 m) 

 Kopitnik je visok ozek hrbet v Posavskem hribovju, ki se vije v 
polkrogu, v katerem se vrstijo kraški usadi in doline. Razgled z vrha 
je seveda vreden truda. 

 izhodiščebo v Hrastniku, sestop mimo koče na Kopitniku v Zidani 
Most 

 lahka označena pot, primerna za vse planince 

 čas hoje: 5-6 ur 

 vodnika: Bašelj Slavko, Laznik Slavica 

 

 
Zima 2014 na Komni 

 

Sobota, 14. februar 2015 
Brda in Debela Peč (2005 m) 

 izbirali boste lahko med lahko turno smučarsko turo ali pohodno 
turo nad pokljuškimi gozdovi 

 začetek ture bo odvisen od količine in vrste snega  

 čas hoje: 5-6ur 

 vodniki: Zidar Janez, Kuţel Iztok, Dolenc Ivanka, 
Laznik Slavica 

 
 
januar ali februar 2015 
fotografski tečaj 

 Fotoklub Anton Ažbe iz Škofje Loke bo za člane planinskega 
društva v mesecu januarju ali februarju izpeljal fotografski tečaj. 

 
 
Sobota, 28. februar 2015 
19. pohod čez Blegoš na Lubnik 

 izhodišče je šola v Leskovici, mimo zavetišča GS na Jelencih do 
koče na Blegošu, čez vrh Blegoša (1562 m) na Črni kal, mimo 
Podvrha na Četeno ravan in naprej do Lubnika, kjer je zaključek 
pohoda 

 zahteven pohod, primeren za dobro telesno pripravljene pohodnike 
z zimsko opremo 

 čas hoje: 7-8 ur 

 vodniki: Bašelj Slavko in vodniški odsek 
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Sobota, 7. marec 2015 
Visoki Draški vrh (2243 m) 

 Pot bo potekala s Pokljuke čez Jezerca na Studorski preval in 
naprej na sam vrh. V primeru, da bodo razmere dopuščale, se 
bomo povzpeli še na Viševnik. 

 izhodišče: parkirišče na Rudnem polju, Pokljuka 

 tura je primerna za planince, ki obvladajo uporabo zimske opreme 

 čas hoje: 5-7ur 

 vodnika: Kuţel Iztok, Zidar Janez 
 
 
Marec 2015 
Občni zbor PD Škofja Loka 

 ob koncu meseca marca bo občni zbor Planinskega društva Škofja 
Loka, kjer bomo predstavili doseţke v preteklem letu in načrte za 
prihodnost 

 kraj in točen datum bosta objavljena naknadno na vseh običajnih 
mestih obveščanja PD Škofja Loka. 

 
 

 
Smučanje z Viševnika 

 

Sobota, 28. marec 2015 
Po dolini reke Dragonje 

 odmaknjena dolina zgornjega toka reke Dragonje s številnimi 
slapovi, meandri, vodnimi mlini in drugimi zanimivostmi 

 izhodišče v kraju Škrline, kjer se v Dragonjo izliva potok Rokava 

 tura ni naporna, a je dolga, brez večjih vzponov, primerna za vse 
planince 

 čas hoje: 6-8 ur 

 vodnika: Todorovič Iris, Bašelj Slavko 
 
 
marec ali april 2015 
Prikaz uporabe defibrilatorja 

 V mesecu marcu ali aprilu bo organiziran prikaz uporabe 
defibrilatorja ob zastoju srca. Prikaz je namenjen planinskim 
vodnikom in drugim zainteresiranim.  
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Sobota, 18. april 2015 
Mala Mojstrovka (turno smučanje) 

 zahtevna turno-smučarska tura 

 natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 

 čas hoje: 4-5 ur 

 vodnika: Zidar Janez, Kuţel Iztok 
 
Nedelja, 19. april 2015 
7. zbor vodnikov in mentorjev MDO Gorenjske 

 letos srečanje organizira PD Ţelezniki 

 podrobnejši opis srečanja bo podan z vabilom 

 
Sobota, 25. april 2015 
Pot sedmih slapov, Buzet, Hrvaška 

 kroţna pot po istrskih travnikih in gozdnih stezicah 

 iz Buzeta se bomo podali ob reki Mirni in se nato ob reki Dragi 
povzpeli mimo zanimivih slapov in tolmunov, nadaljevali skozi 
vasico Selce in zatem preko širnih travnikov do vasice Kotli 

 vrnili se bomo po travnikih, kjer bodo v tem času ţe cvetele divje 
orhideje 

 lahka tura, primerna za vse planince 

 čas hoje: 5-6ur 

 vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Neţka 
 

 
S poti sedmih slapov, v ozadju Buzet 

 

Nedelja, 10. maj 2015 
39. spominski pohod na Blegoš 

 tradicionalni pohod na izredno razgleden vrh Blegoš (1562 m), med 
Poljansko in Selško dolino, v skupni organizaciji PD Škofja Loka in 
PD Gorenja vas 

 dostop iz različnih smeri po presoji planincev, izhodišča: Javorje, 
Ţetina, Črni Kal, Potok, Martinj vrh, Črni vrh, Leskovica, Volaka, ... 

 lahka tura, primerna za vse planince in občane  

 čas hoje: 1-3 ure, odvisno od izbranega izhodišča 

 vodniki: vodniški odsek PD Škofja Loka 
 
Sobota, 16. maj 2015 
Brinica (Monte Briniza) (1636 m), Italija 

 osrednji vrh v Stolovem grebenu med Kobaridom in Gemono na 
italijanski strani 

 izhodišče ture bo v kraju Viskorša (Monteaperta) (608 m)  

 lahka tura, primerna za vse planince 

 čas hoje: 5-6 ur 

 vodnika: Homan Lojze, Tavčar Franci 
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Sobota, 23. maj 2015 
Svinjak (1653 m) 

 ošiljen vrh ob poti Bovec - Trenta, zaradi oblike imenovan tudi 
bovški Matterhorn 

 Izhodišče Kal-Koritnica (460 m), po juţnem pobočju na vrh,sestop 
po isti poti do izhodišča. Med potjo so vidni ostanki iz 1. sv. vojne in 
poţara izpred nekaj let. 

 lahka do zahtevna tura, primerna za vse planince 

 čas hoje: 6-7 ur 

 vodnika: Tavčar Franci, Jelenc Roman 
 
Sobota, 30. maj 2015 
Planinski izlet za družine 

 nezahtevna lahka tura, zatem druţenje ob zabavnih igrah 

 podrobnejši opis poti in program izleta bomo objavili pravočasno na 
vseh običajnih mestih obveščanja 

 vodniki: Laznik Slavicain vodniški odsek 
 
Sobota, 6. junij 2015 
Jerebikovec (1593 m) 

 Rahlo poraščen razgledni vrh, vzhodno nad Mojstrano in Radovno. 
Z vrha so lepi razgledi na vrhove nad dolinami Vrata, Kot in Krma 
ter na greben Karavank. 

 izhodišče bo v Mojstrani (720 m) 

 lahka označena pot, primerna za vse planince 

 čas hoje: 5 ur 

 vodnici: Neja Krţišnik, Nataša Simjanov 
 
Sobota, 13. junij - nedelja, 14. junij 2015 
Sveto Brdo (1751 m) in Tulove Grede (1120 m), Hrvaška 

 Sveto Brdo je drugi najvišji vrh Velebita, je zelo markanten in zadnji 
visoki vrh v grebenu nad Paklenico. Tulove Grede so čudovit kraški 
fenomen na Velebitu. 

 izhodiščeza Sveto Brdo je Malo Libinje, za Tulove Grede pa 
Vrhprag na stari cesti za Obrovac, sestop na izhodišče 

 zahtevna označena pot 

 čas hoje: 1. dan 7 ur, 2. dan 3 ure 

 vodnika: Bašelj Slavko, Zidar Janez 
 

 

 
Juţni Velebit, Hrvaška  
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Sobota, 20. junij 2015 
Hajnžev greben pod Košuto - Sele, Avstrija 

 izhodišče bo s poti v Kot v pobrateni občini Sele na Koroškem  

 ogled vodne doţivljajske poti skozi Hajnţev graben, v nadaljevanju 
vzpon na Hajnţevo sedlo (1701 m) in Veliki vrh (2088 m) v 
Košuti,sestop mimo Kofc (1488 m) do Matizovca (1072 m) 

 lahka do zahtevna tura, primerna za planince s kondicijo 

 čas hoje: 7-8 ur 

 vodnika: Stanonik Joţe, Peternelj Matjaţ 
 

 
Sobota, 4. julij - nedelja, 5. julij 2015 
Dolomiti nad prelazom San Pallegrino 

 iz kraja Pozza di Fassa se dviga enakomeren 20 km-ski greben 
Monzona in Sostabela (2500 – 2700 m. n. v.) s čudovitim pogledom 
na juţno stran Marmolade 

 po grebenu sta speljani dve čudoviti lahki ferati »Bepi Zac« in 
»Federspiel« z oceno A, B. 

 ferati sta lahki, zahtevata pa spretnost in znanje uporabe tehnične 
opreme 

 čas hoje: 1. dan 5-6 ur, 2. dan 7 ur 

 vodnika: Todorovič Iris, Kuţel Iztok 
 

 
Mišelj vrh s poti na Velo polje  

 

Sobota, 11. julij 2015 
Mišelj vrh (2350 m) 

 je kopasti vrh nad Velim poljem 

 Izhodišče bo na Pokljuki, čez planino Konjščica po označeni poti do 
vznoţja vrha, naprej po brezpotju čez Koštrunovec na vrh. Povratek 
čez Mišelj glavo mimo Vodnikovega doma do izhodišča. 

 zelo zahtevna tura, primerna za aktivnejše planince, ki so vajeni 
hoje po brezpotju in laţjega plezanja 

 čas hoje: 10-11 ur 

 vodnika: Bašelj Slavko, Todorovič Iris 
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Sobota, 18. julij 2015 
Dovški križ (2542 m) 

 vrh ki ga obdajajo veličastni vrhovi, Rokavi, Oltarji, Široka peč, 
Velika Martuljška  Ponca 

 izhodišče: Vrata (941 m), vzpon čez Brinje, sestop mimo bivaka na 
Jezerih v Vrata 

 tura je zelo zahtevna, primerna za planince z dobro kondicijo 

 čas hoje: 9-10 ur 

 vodnika: Tavčar Franci, Homan Lojze 
 
 
Sobota, 25. julij 2015 
Jerebica (2126 m) 

 je vrh na meji med Slovenijo in Italijo, s katerega je lep razgled na 
Rabeljsko jezero, Log pod Mangrtom in vse okoliške vrhove 

 iz italijanske Jezerske doline (989 m) se bomo po označeni poti 
povzpeli na Jezersko sedlo (1721 m) in na vrh Jerebice 

 sestop po isti poti, ob večjem številu udeleţencev pa bo moţno 
sestopiti tudi v dolino Moţnice ali obratno 

 zahtevna pot 

 čas hoje: 7-8 ur 

 vodnika: Jelenc Roman, Zidar Janez 
 

 

 
Jerebica nad Rabeljskim jezerom  

 

Sobota, 1. avgust 2015 
Monte Paralba (2694 m), Italija 

 gora v zahodnih Carnijskih Alpah, na katero se je povzpel tudi 
papeţ Janez Pavel II. 

 izhodišče: Cima Sapado - planina Casera Sesis (1882 m) 

 vzpon do koče Calvi (2164 m) v dveh skupinah:  
   1. skupina - po ferati 
   2. skupina - po nezahtevni poti 

 čas hoje: 5-6 ur 
vodnika: Homan Lojze, Tavčar Franci 
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Sobota, 8. avgust 2015 
Visoka Vrbanova špica (2408 m) 

 izrazit grebenski vrh, z leve ga obdaja mogočna Rjavina, z desne 
Cmir 

 Izhodišče: dolina Kot (950 m), vzpon v smeri Staničevega doma, 
pot vodi mimo Debelega kamna, kmalu zatem zavijemo na 
razgledni greben Vrbanovih špic. Sestop mimo Staničevega doma 
čez Prag v Vrata(1015 m). 

 tura je zelo zahtevna, primerna za planince, ki so vajeni jeklenic in 
klinov 

 čas hoje: 9-10ur 

 vodnika: Tavčar Franci, Dolenc Ivanka 
 
 
Sobota, 22. avgust 2015 
Špik Hude police (Cima di Terrarossa) (2420 m), Italija 

 Špik Hude police je razgleden vrh, ki se nahaja med Montaţem in 
Višem. Z vrha, ki je pogosto poln kozorogov, lahko občudujemo 
najvišje vrhove zahodnih Julijcev, kjer izstopajo Montaţ, Viš in 
Visoki Kanin. 

 izhodišče na planini Pecol (1510 m), povratek po isti poti 

 lahka označena pot, primerna za vse planince 

 čas hoje: 6-7 ur 

 vodnici: Dolenc Ivanka, Laznik Slavica 
 

 
S planine Pecol na Špik Hude police  

 

 
Sobota, 29. avgust 2015 
Grose Sandspitze (2772 m), Avstrija 

 izjemno zahtevna ferata nad Lienzom 

 obvezna uporaba čelade in samovarovalnega kompleta 

 natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 

 čas hoje: 6ur  

 vodniki: Zidar Janez, Simjanov Nataša, Kuţel Iztok 
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Sobota, 29. avgust 2015 
Spominski pohod po poteh prenosa ranjencev 

 spominski pohod poteka iz Ţelina na Vojsko in ga organizira Zveza 
borcev in Planinsko društvo Idrija 

 lahek do zahteven pohod 

 čas hoje: 6-8 ur 

 vodnici: Trampuš Neţka, Laznik Slavica 
 

 
Triglav z Rţi, spodaj Kredarica  

 

Sobota, 5. september - nedelja, 6. september 2015 
Triglav (2864 m) 

 ker nam je lansko leto ponagajalo vreme za izvedbo vzpona na naš 
najvišji vrh, Triglav, bomo letos, v upanju na lepše vreme to turo 
ponovili 

 izhodišče, smer vzpona in sestopa bodo določeni po dogovoru s 
prijavljenimi kandidati 

 v vsakem primeru zelo zahteven vzpon 

 vodniki: Laznik Slavica, vodniki PD Škofja Loka 
 
 
Nedelja, 6. september 2015 
11. srečanje vaščanov podblegoških vasi na Blegošu 

 Na tradicionalno srečanje ob Koči na Blegošu, na potoško semanjo 
nedeljo, so vabljeni vaščani vasi: Dolenja Ţetina, Gorenja Ţetina, 
Jelovica, Laze, Leskovica, Martinj vrh, Potok, Robidnica, Volaka in 
Zala. 

 PD poskrbi za program srečanja. 

 Srečanje spremljajo člani Upravnega odbora PD Škofja Loka. 
 
 
Sobota, 12. september 2015 
Govca, Olševa (1929 m) 

 Govca je najvišji vrh Olševe, pogorja, ki se dviga nad Koprivno, 
Solčavo in Remšenikom. Ob poti je tudi Potočka zijalka, kjer so 
našli ostanke jamskega medveda ter orodja jamskega človeka. 

 izhodišče v kraju Sveti Duh pod Olševo, povratek po grebenu čez 
celotno Olševo do Spodnjega Slemena 

 zahtevna označena pot, primerna za vse planince 

 čas hoje: 7-8 ur 

 vodnici: Dolenc Ivanka, Simjanov Nataša 
 
 



VODNIŠKI ODSEK 
 

- 19 - 

Sobota, 19. september 2015 
Krn (2244 m) 

 je najvišji vrh v Krnskem pogorju in se strmo dviga nad dolino Soče, 
s svojo posebno "odsekano" obliko pa je lahko prepoznavni vrh 

 Iz Dreţnice (553 m) se bomo po poti mimo bivaka Črniku in po 
zavarovani plezalni poti Silva Korena povzpeli na vrh Krna. Sestopili 
pa bomo po laţji pohodniški poti do izhodišča. 

 zelo zahtevna tura, obvezna uporaba samovarovalnega kompleta 

 čas hoje: 8-10 ur 

 vodnika: Jelenc Roman, Tavčar Franci 
 
 
Sobota, 26. september 2015 
Montaž - Via Amalia (2753 m) 

 izhodišče bo na planini Zajzera, na vrh se bomo povzpeli mimo 
bivaka Stuparich 

 sestopili bomo na planino Pecol 

 zelo zahtevna tura, primerna za planince z dobro kondicijo 

 čas hoje: 9-10 ur 

 vodnika: Kuţel Iztok, Zidar Janez 
 
 
Sobota, 3. oktober 2015 
Trentarski Pelc (2109 m) 

 Izhodišče pri cerkvi v Trenti. Po lovski poti na preval Staro Utro, 
naprej na vrh po brezpotju. Sestop v dolino po mulatjeri. 

 zahtevna tura 

 čas hoje: 9 ur 

 vodnika: Homan Lojze, Tavčar Franci 
 

 
Na poti na Goro, Malenski vrh  

 

Sobota, 10.oktober 2015 
Urekov pohod na Goro 

 v spomin na radijskega športnega novinarja Staneta Ureka, ŠD 
Hotavlje vsako leto organizira pohod na Goro 

 začetek pohoda je v Hotavljah ali Poljanah, gremo preko Brda na 
Malenski vrh - na Goro 

 nezahteven pohod 

 čas hoje: 3-4 ure 

 vodnici: Trampuš Neţka, Laznik Slavica 
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Sobota, 17. oktober 2015 
Slemenova špica (1911 m) 

 je vrh pod ostenjem Mojstrovke in Travnika, s katerega so čudoviti 
pogledi in fotografije Jalovca 

 Od Erjavčeve koče se usmerimo na preval Vratca (1807 m). V 
nadaljevanju pa se sprehodimo med macesni in borovci do jezerc 
na Slemenu, do Slemenove špice nas nato loči le še krajši vzpon. 
Povratek po isti poti do izhodišča. 

 lahka tura 

 čas hoje: 4-5 ure 

 vodnici: Simjanov Nataša, Krţišnik Neja 
 

 
Pogled s Slemena proti Jalovcu 

 

Sobota, 24. oktober 2015 
Jezerski Stog (2040 m), Ogradi (2087 m) 

 vrh med zgornjimi bohinjskimi planinami z lepimi razgledi po 
okoliških vrhovih 

 izhodišče na planini Blato, nadaljujemo čez planino Krstenica na 
Jezerski Stog, po stezah preko Lazovškega prevala doseţemo vrh 
Ogradov, sestopimo čez planino v Lazu nazaj na izhodišče.  

 zahtevna tura 

 čas hoje: 8 ur 

 vodnika: Jelenc Roman, Tavčar Franci 
 
 
Sobota, 31. oktober 2015 
Volča, Sv. Jakob, sedlo Solarie 

 hodili bomo po mirni in neokrnjeni naravi, skozi muzej na prostem, 
mimo številnih ostankov in spominov na obrambno linijo iz prve  
svetovne vojne 

 izhodišče bo v kraju Volča pri Tolminu  

 pot je lahka, v začetku strma a zanimiva 

 čas  hoje: 4-6 ur 

 vodnika: Todorovič Iris, Krţišnik Neja 
 
 
Sobota, 7. november 2015 
V neznano 

 tura bo lahka in polna zanimivosti, namenjena prijetnemu druţenju 

 čas  hoje: 3-4 ure 

 vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Neţka 
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V neznano 

 

Nedelja, 15. november 2015 
15. pohod po Vrtovčevih poteh 

 pohod je organiziran v spomin na ţupnika Matija Vrtovca, ki se je 
rodil in sluţboval v krajih na obronku Vipavske doline 

 pohod poteka po krajih Ustje, Dolenje, Ostri vrh, Šmarje, Vrtovče in 
nazaj na izhodišče 

 nezahteven pohod, primeren za vse planince 

 čas hoje: 4-5 ur 

 vodnici: Trampuš Neţka, Laznik Slavica 

 
 
Sobota, 21. november 2015 
Izlet vodnikov PD Škofja Loka 

 po medsebojnem dogovoru bosta dva vodnika zadolţena za 
izvedbo izleta, upoštevajoč vremenske razmere 

 
 
Sobota, 28. november 2015 
Po Loški planinski poti 

 tudi v tem koledarskem letu bomo organizirali planinski izlet po LPP 
(Loški planinski poti), ki je bila odprta ob 1000-letnici Škofje Loke, 
leta 1973 

 odsek poti, izhodišče in cilj bo objavljen v razpisu izleta  

 lahka markirana pot, primerna za vse planince 

 čas hoje: okoli 6 ur 

 vodnika: Bašelj Slavko, Trampuš Neţka 
 
 
Sobota, 12. december 2015 
17. na koline v loške hribe 

 Obiskali bomo eno od kmetij v Škofjeloškem hribovju in se okrepčali 
z domačimi kolinami. Prijetno druţenje in dobro razpoloţenje bo 
zagotovljeno. 

 več informacij, kam in kdaj, bo podano ob razpisu izleta 

 čas hoje: 3-4ure 

 vodnika: Stanonik Joţe, Matjaţ Peternelj 
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PLANINSKA SEKCIJA LTH CASTINGS 
Planinska sekcija v podjetju, ki se danes imenuje LTH Castings, je bila 
ustanovljena 26. okt. 1990 (LTH-OL). V vsem času obstoja je bilo 
delovanje sekcije bolj in manj aktivno.V zadnjih nekaj letih se je 
zanimanje za planinske izlete spet povečalo, zato je organizacijska 
trojka za leto 2015 pripravila naslednji plan izletov:  
 

MESEC PLANINSKI IZLET 

februar Iz Soriške pl. na Ratitovec, v zimskih razmerah 
  

maj Predmeja - Čaven, po robu nad Vipavsko dolino 
  

junij Raduha, Sneţna jama, drsanje po ledu sredi poletja 
  

oktober Dolomiti, lahka, atraktivna tura z lepimi razgledi 
  

november Pršivec, Vogar, bohinjske planine v pričakovanju zime 
 

 
Koča na Prehodavcih z novim zimskim bivakom 

 

PLANINSKA SEKCIJA KNAUF INSULATION 
Planinska sekcija je bila ustanovljena avgusta 1978 v tedanji Termiki 
TOZD Proizvodnja Škofja Loka. Plan izletov za leto 2015 je okviren, 
datume bomo določili glede na vremenske razmere. 
 

MESEC TURA – IZLET ČAS HOJE ZAHTEVNOST 

januar po Loških hribih 6 ur nezah. 
    

februar po slovenski Istri 5 ur nezah. 
    

marec Golič (890 m) in Lipnik (804 m)    
izhodišče: Zazid 

5 ur nezah. 

    

april Lopatnik (2012 m)                         
izhodišče: Dreţniške Ravne 

6 ur nezah. 

    

maj Veliki vrh (2088 m)                        
izhodišče: Mrzli studenec 

5 ur nezah. 

    

junij Tosc (2275 m)                               
izhodišče: Rudno polje 

6 ur nezah./zah. 

    

julij Cuel de la Barette (1581 m)     
izhodišče: Vas Patoc 

7 ur nezah./dolga 

    

avgust Rombon (2208 m)                     
izhodišče: Kluţe 

9 ur nezah./zah. 

    

september Vrhovi okoli Komne – 2 dni     
izhodišče: Koča pri Savici 

3+8 ur nezah. 

    

oktober Mali in Veliki Selišnik            
izhodišče: Rudno polje 

7 ur nezah./zah. 

    

november Martinov izlet 4 ure nezah. 
    

december zaključni izlet 4 ure nezah. 
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PLANINSKA SEKCIJA PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV 

 
PLAN IZLETOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV ZA LETO 2015 
 
V okviru PD Škofja Loka deluje tudi planinska sekcija pri 
Društvu upokojencev Škofja Loka. Planirani izleti za leto 2015 
so:  

 
Datum Cilj izleta Izlet vodi 

   

10. januar 
Pohod po poti slovenskega tolarja 
(skupaj s PD Škofja Loka) 

Laznik Slavica 

   

26. februar Puštal - Osolnik Laznik Slavica 
   

12. marec Kozjansko - Tinsko Gartner Dragica 
   

26. marec Gospodična - Trdinov vrh Trampuš Neţka 
   

9. april Ambrus - Suha krajina Laznik Slavica 
   

23. april Po rovih pod Sveto goro Gartner Dragica 
   

7. maj Col - Sinji vrh Trampuš Neţka 
   

21. maj Sv. Jakob - Javorov vrh Laznik Slavica 
   

4. junij Grohat - Raduha - Loka Laznik Slavica 
   

18. junij Mali Pal Gartner Dragica 
   

2. julij Dreţnica - Krasji vrh Trampuš Neţka 
   

15.-16. julij Vogel-Komna-Črno jezero (2 dni) Laznik , Gartner 
   

30. julij Lipanca - Mreţce Laznik Slavica 
   

13. avgust Psinji vrh - Bodenthal (Avstrija) Gartner Dragica 
   

27. avgust Planina Konjščica Trampuš Neţka 
   

29. avgust Pohod po poteh prenosa ranjencev Trampuš Neţka 
   

10. september Velika planina Laznik Slavica 
   

24. september Krniška glavca (Italija) Gartner Dragica 
   

8. oktober Vršič - Sleme Bašelj Slavko 
   

22. oktober Črni vrh - Blegoš Laznik Slavica 
   

5. november Sevnica - Posavje (vlak) Trampuš Neţka 
   

19. november Mengeška koča - Rašiška koča Laznik Slavica 
   

3. december Zaključni izlet v neznano vodnice 
   

 
Predlagani planinski izleti so datumsko opredeljeni, vendar se v primeru 
neugodnih vremenskih razmer lahko prestavijo. Podrobnejši opisi 
izletov bodo objavljeni na informativnih tablah DU Škofja Loka (Pošta, 
Šolska ulica, sedeţ DU, PD internet) 
    Vodja planinske sekcije DU 
    Trampuš Neţka  
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PLANINSKI POHODI "VESELIH POHODNIKOV", 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2015 

 
Datum Cilj izleta 

  

12. januar izbira pohoda glede na vremenske razmere 
  

9. februar Motovun (277 m) pri Istrskih toplicah, 
  

9. marec Vrabče iz Griţ (412 m), čez Tabor (605 m) do Sv. Ane 
  

6. april iz Grmade, del Jakobove poti, po Dolenjskem 
  

20. april nad Perniškim jezerom v Slovenskih goricah 
  

11. maj Limbarska gora, iz Trojan (589 m) v Moravče 
  

25. maj krnske planine in italijanska kapelica 
  

8. junij Valvazorjeva koča do Tinčkove koče v Završnici 
  

7. julij Klemenča jama (1208 m) iz Logarske doline 
  

11. avgust Molička planina (1829 m) iz pl. Ravne na pl. Podveţak 
  

8. september 
vrh Google (1686 m), na meji med Italijo in Avstrijo, iz 
sedla  Lonice 

  

12. oktober planina Klek (1604 m), pokljuška planina 
  

26. oktober nad Jezerskim, pod stenami Kočne čez tri planine 
  

10. november Dolga gora na razgledni planoti nad Poljčanami 
  

30. november pot v neznano 
  

 
Zaradi velikega zanimanja za Velebit se dogovarjamo za eno ali 
dvodnevno turo v mesecu juliju ali septembru. Končni podatki bodo 
objavljeni naknadno.  
    Izlete vodi:  Dragica Gartner 

 
 

 
Dolina reke Dragonje 
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PREDVIDENI PLANINSKI POHODI ZA ČLANE DRUŠTVA 
PROJEKT-ČLOVEK V LETU 2015 

 

januar 

Vremščica (1027 m) 

 izhodišče: Famlje (390 m) 

 lahka označena pot 

 čas hoje: ↑2,5h, ↓2h, skupaj 4,5 ure 

Notranjsko 
in 

Sneţniško 
hribovje 

   

februar 

Kosmati vrh (Ratitovec) (1643 m) 

 izhodišče: Prtovč (1011 m) 

 lahka označena pot 

 čas hoje: ↑2,5h, ↓1,5h, skupaj 4 ure 

Škofjeloško 
Cerkljansko 

hribovje 

   

marec 

Boč (978 m) 

 izhodišče: Zgornje Poljčane (360 m) 

 lahka označena pot 

 čas hoje: ↑2h, ↓1,5h, skupaj 3,5 ure 

Posavsko 
hribovje 

   

april 

Šavnik (1574 m) 

 izhodišče: Podbrdo (515 m) 

 lahka označena pot 

 čas hoje: ↑3h, ↓2,5h, skupaj 5,5 ure 

Škofjeloško 
Cerkljansko 

hribovje 

   

maj 

Kresišče (1839 m) 

 izhodišče: zapornica v Belci (1007 m) 

 lahka neoznačena steza 

 čas hoje: ↑3h, ↓2,5h, skupaj 5,5 ure 

Karavanke 

   

junij 

Tosc (2275 m) 

 izhodišče: konec ceste na Pokljuki 

 zahtevna označena pot 

 čas hoje: ↑4h, ↓3,5h, skupaj 7,5 ure 

Julijske 
Alpe 

   

julij 

Škrlatica (2740 m) 

 izhodišče: Aljaţev dom v Vratih (1015 m) 

 zelo zahtevna označena pot 

 čas hoje: ↑6h, ↓4h, skupaj 10 ur 

 sestop po isti poti 

Julijske 
Alpe 

   

avgust 

Skuta (2532 m) 

 izhodišče: v Koncu (900 m) 

 zelo zahtevna označena steza, čez 
Ţmavčarje 

 čas hoje: ↑4,5h, ↓5h, skupaj 9,5 ure 

 sestop čez Kokrško sedlo 

Kamniško 
Savinjske 

Alpe 

   

avgust 

Triglav (2864 m), 2 dni 

 izhodišče: Aljaţev dom v Vratih (1015 m) 

 vzpon: čez Prag mimo Kredarice na vrh 

 zelo zahtevna označena pot 

 prenočišče: na Kredarici 

 čas hoje: 1. dan 6h, 2. dan 6h,  Σ 15 ur 

 sestop po isti poti 

Julijske 
Alpe 
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september 

Kanjavec (2569 m) 

 izhodišče: Zadnjica (690 m) 

 lahka označena pot 

 čas hoje: ↑6h čez Prehodavce,               
↓5h čez Dolič, skupaj 6 ur 

Julijske 
Alpe 

   

oktober 

Mala Ponca (1925 m) 

 izhodišče: dom v Planici (834 m) 

 zahtevna neoznačena steza 

 čas hoje: ↑3,5h, ↓3h, skupaj 6,5 ure 

Julijske 
Alpe 

   

november 

Čemšeniška Planina (1204 m) 

 izhodišče: dolina Zaplaninščica (378 m) 

 lahka označena pot 

 čas hoje: ↑2,5h, ↓2h, skupaj 4,5 ure 

 sestop po isti poti 

Posavsko 
hribovje 

   

večkrat 
letno 

Blegoš (1391 m) 
Lubnik (1025 m) 

 

   

 
Plan izletov terapevtske skupnosti "Društvo projekt človek" je pripravil 
planinski vodnik Tavčar Franci. Vse naštete izlete bo tudi vodil kot 
glavni vodnik. 
 
 
 
 
 

 
Pogled s Slemena proti Špiku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARSTVO GORSKE NARAVE 
 

- 27 - 

 

ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PRI PD ŠKOFJA LOKA 
 
Ena izmed najvaţnejših nalog varuhov gorske 
narave je skrb za ohranjanje naravnega okolja. 
Odgovoren odnos do narave moramo začeti vzgajati 
najprej pri sebi, v naših druţinah, pri prijateljih, na 
delovnih mestih. Na sprehodih v naravi se 
odpočijemo, uredimo misli, naberemo energijo. Zato 
moramo poskrbeti, da bodo to moţnost imeli tudi 
naši zanamci. Včasih se premalo zavedamo, kakšen privilegij je ţiveti in 
delati na tem prelepem koščku sveta. Narave in njenih vrednot ne 
moremo meriti, ker so neprecenljive. Kot je zapisal ţe Einstein: "Kar 
lahko štejemo, ni vredno šteti, kar pa je vredno, tega ne moremo šteti." 
Zato, da se bomo druţili in uţivali v prelepi naravi, bomo v letu 2015 
pripravili naslednje pohode: 
 
MESEC PLANINSKI IZLET 

maj Pohod po Ljubljanskem barju 
  

junij Pohod po Veliki planini 
  

oktober Pohod preko planine Klek na Debelo peč 
 

Datume bomo določili ob razpisu, glede na vremenske razmere. Pohodi 
ne bodo zahtevni. Imeli bomo dovolj časa za opazovanje narave, zato 
se ga lahko udeleţite tudi tisti z manj kondicije. 
 
Pohod po Ljubljanskem barju 
 

IZHODIŠČE: Vrhnika                            PREDVIDOMA: 17. maj 2015 
 

Ljubljansko 
barje kot  
mozaik 
travnikov, 
njiv, gozdičev 
in vodotokov 
pestuje v 
svojem 
naročju 
izjemno 
paleto 
rastlinskih in 
ţivalskih vrst, 
ki so v 
sodobni 

Evropi ţe prava redkost. Po barju nas bo vodil Janez Stare. S pohodom 
bomo pričeli na Vrhniki, pri bajerju, ki sluţi ribičem za ribolov in 
ornitologom za opazovanje in obročkanje ptic. Po ogledu izjemno 
bogate zbirke ptic v Blatni Brezovici, bomo odšli do Malga placa, kjer 
lahko najdemo še nekaj ohranjene barjanske šote. Naravni rezervat 

Mali plac je bil včasih jezerce, kjer se je tisoče 
let odlagala glina in vrh nje še šota. Tako je iz 
jezera počasi nastalo barje. Ob strugi stare 
Ljubljanice bomo prehodili del poti po Barju. 
Odpeljali se bomo še do Podpeškega jezera, ki 
je eno najglobljih jezer v Sloveniji.  Tam je tudi 
naše izhodišče za kratek vzpon na hrib s 
cerkvijo Sv. Ane, od koder je krasen razgled po 
Ljubljanskem barju.Pohod je primeren za vse 
udeleţence, tako mlajše kot starejše.  
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Pohod po Veliki planini 
 

 IZHODIŠČE: Planina Kisovec              PREDVIDOMA: 13. junij 2015 
 

 

 

Velika planina je največja slovenska visokogorska pašna planina. 
Številni jo imajo, zaradi izjemnih razgledov na vrhove Kamniško-
Savinjskih Alp in Ljubljansko kotlino ter ohranjene pastirske dediščine, 
za najlepšo slovensko planino. K slikovitosti Velike planine pomembno 
prispeva rastlinstvo. Zaradi odprtega pašniškega sveta med travo in 
kamnitim površjem uspeva mnoţica slikovitih cvetlic.  
Na pohodu po planinah nam bo njen zelo dobri poznavalec, mag.Borut 
Peršolja, povedal  veliko zanimivosti o ţivljenju, navadah, delu, oblačilih 
in še čem, na planinah. Pot ne bo naporna. Vzeli si bomo čas za oglede 
in uţivanje v naravi. 
 
Pohod preko planine Klek, Debele peči na Lipanco 
 

IZHODIŠČE: planina Kranjska dolina      PREDVIDOMA: 12. sep. 2015 
 
 

Tokrat se bomo 
s  planine 
Kranjska dolina 
skozi mogočne 
smrekove 
gozdove podali 
na planino Klek. 
Pot bomo 
nadaljevali na 
Debelo peč, ki 
je prvi 
dvatisočak v 
grebenu , ki 
ločuje Pokljuško 

planoto od doline Krme. S travnatega vrha bomo lahko uţivali v 
razgledu na Triglavsko pogorje, Pokljuko, Bohinjske gore, na vzhodu pa 
bomo v lepem vremenu onkraj doline Save opazili Karavanke in za njimi 
Kamniške Alpe. Nato se bomo spustili na Lipanco. Lipanca je manjša 
planina nad Pokljuko. Z Lipance bomo imeli lep razgled na pokljuške 
gozdove in bohinjske gore, nad nami pa se bodo dvigale strme stene 
Lipanskega vrha. Privlačnost Lipance še povečuje Blejska koča, ki je 
odprta vse leto, prijazen oskrbnik pa poskrbi, da popotniki ne odidejo 
lačni ali ţejni. Na poti nas bo spremljal Aleš Zdešar, dipl. geolog, 
zaposlen v TNP in nam povedal marsikaj zanimivega in za nas novega.
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POPUSTI IN UGODNOSTI ZA ČLANE PD DRUŠTEV V KOČAH 
 IN PRI PARTNERJIH PZS  

 
     Člani planinskih društev (PZS) imamo do 50% popust pri nočitvah v 
kočah v Sloveniji, v tujini pa v 1300 kočah partnerskihplaninskih 
organizacij v alpskem delu Evrope. Izkazati se moramo z izkaznico, z 
vplačano članarino. V kočah, ki so v privatni lasti, popustov ni. 
V spodnji tabeli so navedeni nekateri poslovni partnerji pri katerih lahko 
kot član planinskega društva koristite ugodnosti pri nabavi planinske in 
športne opreme. 
 

IZDELOVALEC / 
TRGOVINA 

POPUSTI ZA 
INDIVIDUALNE 

ČLANE 

POPUST ZA 
ČLANE PRI 

NAKUPU PREK 
DRUŠTVA 

POPUST ZA 
STROKOVNE 
KADRE PZS, 

REGISTRIRANE 
ALPINISTE 

KOMENTAR 

Alpina 
Ţiri 

10% 

20% za posamične 
nakupe in  

25% pri nakupu 
več kot 20 parov 

obutve 

30% 

Velja v vseh 
Alpininih 

prodajalnah v 
Sloveniji. 

Annapurna Way 

10% za gotovino 
in  

5% za kreditne 
kartice 

 20%  

Gornik 
Mohorič Mojca 

s.p. 

10% 
15% oz. dogovor 
pri večjih naročilih 

15% individualno, 
20% skupini 

 

Iglu Šport 
10% za gotovino 

5% za negotovino 

10% in dodatni 
10% popusta kot 

dobropis ob koncu 
leta 

 

Promontana 
Kranj 

10% 
10% pri nakupu 

nad 830.- € 
20% 

Popust ne velja za 
izdelke v akciji in 
za ProMo cene. 

Tomas 
Sport 2 

15% 
20% pri nakupu 

nad 630.- € 
25% 

Popust velja za 
planinsko in 

treking obutev. 

Univet d.o.o. 10% 
20% pri nakupu 

nad 1000.-€ 
15%  

Intersport 

10% za opremo, 
oblačila ali obutev 

za pohodništvo 
ter gorska kolesa, 
15% za opremo, 
oblačila in obutev 
znamke McKinley 

15% za posamične 
nakupe opreme, 
oblačil ali obutve 

za pohodništvo ter 
gorska kolesa ali 

popust po 
dogovoru za 

skupinski nakup v 
vrednosti nad 

2000.-€ 

20% za opremo, 
oblačila ali obutev 
za pohodništvo ter 
gorska kolesa ali 

popust po 
dogovoru za 

skupinski nakup v 
vrednosti nad 

2000.-€ 

Popust velja za 
izdelke po rednih 
cenah. Popusti se 
ne seštevajo in ne 

velja za izdelke 
INTERSPORT 

priporoča. 

Simpro d.o.o.  
25% za enkratni 

nakup v vrednosti 
najmanj 1000.-€ 

30% za nakup 
prek PZS v 

tekočem letu 

Blagovna znamka 
Jack Wolfskin 

(oblačila, obutev, 
oprema). 

Singla.si 10%  20%  

KC BAUER 
d.o.o 

popust na kolesa znamke KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler,  

Garmin 
Slovenija d.o.o. 

10% popusta pri nakupu GPS Garmin 

ON line d.o.o. 15% popusta pri nakupu izdelkov znamke ON-line 

Ţolna šport 10% popusta pri nakupu izdelkov znamke ŢOLNA ŠPORT 

Thermana d.d. 
Terme Laško 

15% popusta za bazen in savno 
10% popusta za wellness storitve 

Terme KRKA 

Terme Dolenjske Toplice; 
Terme Šmarješke Toplice; 
Talaso Strunjan; 
Hoteli Otočec; 
Hotel Krka Novo mesto; 

na redne cene namestitev v hotelih nudijo od 10% 
do 15% popusta 
 
na redne cene wellness storitev nudijo od 10% do 
15% popusta (v hotelih, ki izvajajo tak program) 

Logarska 
dolina d.o.o. 

Prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj. 

RTC Krvavec 20% popusta na prevoz s kabinsko ţičnico in štiri sedeţnico Tiha dolina. 

Zavarovalnica 
Adriatic 

Slovenica 

Ponudba bo objavljena naknadno. 
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Prodajalne partnerjev PZS v Ljubljani in na Gorenjskem 
 

Alpina Ţiri, www.alpina.si; popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po 

Sloveniji. V teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne 
obutve. Seznam vseh prodajaln: www.alpina.si/si/mreza/si/. 
 

Annapurna Way, www.annapurna.si; Krakovski nasip 10 Ljubljana, trgovina 

Švarova ul. 14, Ljubljana. 
 

Gornik, Mojca Mohorič s.p.,www.gornik.si; Gorenja vas-Reteče 36,  Škofja 

Loka, tel.:  041 335 912. 
 

Iglu Šport, d.o.o., www.iglusport.si; Ul. Mirka Vadnova 19, Kranj, 3x Ljubljana,  

Lesce, Tolmin, Bovec ... Več na spletnih straneh trgovine.  
 

Promontana, d.o.o., www.promontana.si ; Koroška c. 5, Kranj, na Bledu, v 

Ljubljani in Domţalah. Več na spletnih straneh trgovine.  
 

Tomas Šport 2, d.o.o., www.tomassport.si; v Ljubljani 3x, v Kranju, na Bledu, 

Postojna ... . Več na spletnih straneh trgovine.  
 

Univet, d.o.o., Ljubljana, www.univet.si; poslovalnica Pohodnik BTC, hala A, 

Šmartinska 152, Ljubljana.  
 

Intersport, www.intersport.si; popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta v 

Sloveniji. Več na spletnih straneh trgovine.  
 

Singla.si,www.singla.si; spletna trgovina. 
 

KC Bauer d.o.o., www.centerbauer.com; kolesarski center Bauer, Šmartinska 

152, Ljubljana.  
 

ON-line, d.o.o., www.on-line.si; trgovina Brezovica 1, Ţirovnica.  
 

Garmin Slovenija d.o.o., www.garmin.si; prodaja: poslovna cona A22, Šenčur 

in Zaloţba PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.  
 

RTC Krvavec d.d., www.rtc-krvavec.si; Grad 76, Cerklje na Gorenjskem 
 

Logarska dolina d.o.o., www.logarska-dolina.si; Solčava 
 
 

 
Vošca v jesenskih barvah, Julijci pa so ţe pobeljeni s prvim snegom 
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Montaţ s poti na Špik Hude police 
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Koledar za leto 2015 
 

 
 
 
Izdajatelj: PD Škofja Loka v 1000 izvodih 
Tisk: Tisk  
Slike v brošuri prispevali:Krţišnik N., Simjanov N., Laznik S., Todorovič I., iz arhiva, avtor  
  brošure, Bašelj S., Dolenc I., iz interneta, … 
 


