
 
 
 
 

PLANINSKI IZLETI V LETU 2018 
 
 

Društvo omogoča upokojencem obisk hribov in gora ter pohode po slovenskih tematskih poteh. 
Udeleženci naj bi sproščeno doživljali naravo ter spoznavali kulturno-zgodovinske značilnosti obiskanih 
območij.  
Splošno o izletih: 
 

 Izleti bodo ob četrtkih, čas odhoda avtobusa je napisan ob opisu posameznega izleta. 

 Izlet odpade, če je vreme neprimerno, v tem primeru je izlet prestavljen na naslednji četrtek. 
Udeleženci se sami pozanimajo o izvedbi izleta. 

 Prijave zbira: Tine Bogataj, Ob jezu 2, 4224 Gorenja vas, 040-377-356,  
e-naslov: bogataj.val@gmail.com,  in sicer do torka pred odhodom na izlet. 
Planinska vodnika:  Franci Fortuna, 041-451-684, e-naslov: franci.fortuna@siol.net in Drago 
Trček, 031-364-859, e-naslov: trcek.drago@gmail.com. 

 Obvezna dokumenta udeležencev: osebna in zdravstvena izkaznica, /izkaznici planinskega in 
upokojenskega društva, kartica evropskega zdravstvenega zavarovanja - neobvezno/. 

 Oprema udeležencev:  primerna planinska oprema (obutev in oblačila), pohodne palice. 

 Opozorilo: s prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z njegovo zahtevnostjo ter 
izpolnjuje zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu. 
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve planinskih vodnikov in organizatorja. 

Udeležba na izletu je na lastno odgovornost! 

 Cena prevoza: 10,00 € /če ni drugače določeno/. 
 
 
 

1.  PO OBALNI POTI LUNGOMARE   Volosko – Opatija – Lovran 
 

Datum: 8. 3. 2018, nadomestni: 15. 3. 2018 

 

Opis poti: Opatijsko riviero pooseblja 12 km dolga promenadna pešpot LUNGOMARE, ki sodi med 
največje opatijske simbole. Poimenovana je po cesarju Francu Jožefu I. Zgrajena je bila torej na 
prehodu iz 19. v 20. stoletje, tj. v dobi razcveta turizma v Opatiji. Speljana je tik nad morjem ob številnih 
zalivčkih in potokih, ki se s pogorja Učke izlivajo v morje. Na vsej poti nas bo spremljala bujna 
vegetacija: prekrasni primerki cipres, palm, hrastov, dišečega lovorja, grmičevja. Hodili bomo mimo 
bivših vil, sanatorijev, penzionov in hotelov, si ogledali bujno rastlinje v Parku Angiolina in Slatina. Vso 
pot nas bodo spremljala tudi obeležja pomembnih ljudi iz preteklosti in še živečih »zvezd«, napisanih 
na tleh opatijske obale. 
 

Izhodišče:  Volosko 
Skupni čas hoje: 4  ure; 12 km   
Višinska razlika: 53 m 
Zahtevnost:  lahka označena pot, primerna za vsakogar 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v Gostilni Potok v Dolenjem pri Jelšanah 
Odhod:  ob 7. uri izpred trgovine KGZ v Gorenji vasi 
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                                      Lungomare  -  Pot ob morju                                                                     Simbol Opatije: Dekle z galebom 

 
 

  2.  JANČE  (792 m) 
 

Datum: 5. 4. 2018, nadomestni: 12. 3. 2018 

 

Opis poti: Hojo bomo pričeli v Jevnici, naselju na desni strani Save. Po prvih 150 višinskih metrih poti 
strmina popusti in nato se bomo zložno vzpenjali po travnikih, skozi odseke gozda in mimo osamelih 
kmetij. Višje bomo obšli domačijo Pr´ Valentin, ohranjeno s konca 18. stoletja. Med hojo se nam bodo 
ponujali lepi razgledi na porečje Save in na hribe na levi nad njo: Cicelj, Sv. Miklavž... Naš cilj bo Planinski 
dom na Jančah. Stoji na Janškem hribu, ki je obenem tudi najvišji vrh ljubljanske občine. Z vrha se 
odpira razgled proti Menini, Kamniškim Alpam, preko Karavank do Julijcev s Triglavom. Na drugi strani 
se razprostira Krim, v daljavi Snežnik pa Kočevski Rog ter Kum in Pohorje v ozadju. V neposredni bližini 
doma se nahaja cerkev sv. Nikolaja in kapelica, ki je bila postavljena v spomin na ljubljanski potres 
1895. leta. 
Vračali se bomo po poti prihoda. 

Izhodišče:  AP Jevnica 
Skupni čas hoje: 4 ure 
Višinska razlika: 532 m 
Zahtevnost:  nezahtevna pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v Planinskem domu na Jančah 
Odhod:  ob 7. uri izpred trgovine KGZ v Gorenji vasi 
 
 

    

                                                    Razgledna pot                                                                                                  Širni razgledi 



3.  JAKOBOVA POT: Orehovica – Kjecl – Sv. Socerb - Štjak 

 

Datum: 3. 5. 2018, nadomestni: 10. 5. 2018 

 

Opis poti: Majski planinski izlet bomo pričeli v Orehovici pri Podnanosu. Strmejši del poti nas bo vodil 
najprej na Kjecl, vršič nad Orehovico, kjer so planinci postavili posnetek Aljaževega stolpa. Od tu se 
nam bodo že ponujali lepi pogledi na Vipavsko dolino in na hribe nad njo. Nadaljnja, nenaporna pot, 
nas bo pripeljala do cerkve sv. Socerba iz leta 1642. Po slemenski poti in cesti, ki deli Vipavsko dolino 
od slovenskega Krasa, bomo nadaljevali proti našemu cilju. Z nje ob lepem vremenu seže pogled do 
Trsta in do Alp. Že od daleč se nam bo odprl pogled na zvonik cerkve sv. Jakoba v Štjaku. Stopili bomo 
skozi vas do cerkve. Pred vhodom nas pročelju nas bo pozdravil relief s podobo sv. Jakoba, ki verjetno 
izvira iz gotske predhodnice sedanje cerkve. Po malici iz nahrbtnika bomo zapustili vas, vstopili na 
avtobus, ki nas bo čakal na parkirišču pred vasjo in se odpeljali v dolino proti domu. 

Izhodišče:  Orehovica 
Skupni čas hoje: 3,5 ure 
Višinska razlika: 370 m 
Zahtevnost:  lahka označena pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika 
Odhod:  ob 6. uri izpred trgovine KGZ v Gorenji vasi 
 
 

    
                                                          

                                                          Razgled s Sv. Socerba                                                                                  Cerkev sv. Jakoba v Štjaku 

 
 
 
 
4.  GORIŠKA BRDA 
 

Datum: 7. 6. 2018, nadomestni: 14. 6. 2018 

 

Opis poti: Na tem izletu bomo hodili po briških gričih in dolinah, skozi briške vasi, mimo naravnih in 
kulturnih znamenitosti. Na posameznih točkah se nam bodo odpirali popolnoma drugačni razgledi po 
Brdih in lahko bomo dejansko spoznavali njene raznolikosti. Tokrat bomo hodili po severnem delu Brd, 
delno po poti »Čmpevka« in delno po drugih poteh. To bo čas zrelih češenj in marelic, zato se bomo 
med pohodom in po njem sladkali s tema plemenitima sadežema. 



Izhodišče:  Vinska klet Dobrovo 
Skupni čas hoje:  4 ure, 11 km 
Skupni vzpon na poti: 350 m  
Zahtevnost:  lahka označena pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; na Bizjakovi domačiji v Gonjačah 
Odhod:  ob 6. uri izpred trgovine KGZ v Gorenji vasi 
 
 

                                        
   

                                                    Goriška Brda                                                                                              Šmartno v Goriških Brdih 

 
 
 
5.  MALTATAL  /Avstrija/ 
 

Datum: 12. 7. 2018, nadomestni: 19. 7. 2018 

Opis poti: Maltatal je dolina, kjer mogočna tehnologija, gorska narava in strah zbujajoča vodna moč 
ustvarjajo popolno celoto, ki vzame dih!  

Peljali se bomo skozi karavanški predor, mimo Beljaka in se usmerili na izvoz Gmünd. Po panoramski 
gorski cesti se bomo povzpeli na kar 1.920 m nadmorske višine. Med vožnjo nas bo spremljala 
reka Malta, ki se v dolino spušča v številnih slapovih in brzicah. Ob prihodu se nam bo odprl 
čudovit pogled na vodno gladino umetnega akumulacijskega jezera Kölnbrein, ki je zajezeno z 
200 m visokim jezom. Le-ta zadržuje 1,5 milijonov m3 vode in s tem predstavlja eno največjih 
gradbenih dosežkov v Srednji Evropi.  
Prešli bomo njegovo betonsko pregrado, se spustili na atraktivno razgledno ploščad Skywalk 
in zatem obhodili severno stran jezera, ki je s svojo modrino ujeto v kuliso Visokih Tur in 
ledenikov. 
Nazaj grede naj bi si ogledali še mestece Gmünd. 

Izhodišče:  Sporthotel Maltatal (1933 m) 
Skupni čas hoje: 3 ure  
Zahtevnost:  lahka označena pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v hotelu 

              Strošek: 20,00 € (cestnina za gorsko panoramsko cesto + prevoz)    
Odhod:  ob 5. uri izpred trgovine KGZ v Gorenji vasi 
 



    
       

                                                  Izhodišče pohoda                                                                                                 Jezero Kölnbrein 

 
 

 
6.  HMELJSKA POT 
 

Datum: 16. 8. 2018, nadomestni: 23. 8. 2018 

 

Opis poti: Hmeljska pot je ravninska pot, ki poteka večinoma med ali ob hmeljiščih. Med potjo bomo 
spoznali Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,  Dvorec Novo Celje, obiralni stroj, krajinski park 
Ribnik Vrbje, hodili po čudoviti poti ob Savinji do Rimske nekropole v Šempetru v Savinjski dolini, kjer 
bomo sklenili pohod. Pot s svojimi usmerjevalnimi in informacijskimi tablami odkriva naravne in 
zgodovinske zanimivosti tega območja, predvsem pa hmeljarstvo. V tem času bodo hmeljišča polna 
hmelja. 

Izhodišče:  Žalec 
Skupni čas hoje: 4 ure, 11 km  
Višinska razlika: 25 m 
Zahtevnost: lahka označena pot  
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v Gostilni Rimljan v Šempetru v Savinjski dolini 
Odhod:  ob 6. uri izpred trgovine KGZ v Gorenji vasi 
 
 

  
 

                                                  Hmeljev nasad                                                                                                     Hmelj pred čiščenjem 

 

 
 
 



 
7.  PEČ (Tromeja)  (1508 m) 
Datum: 13. 9. 2018, nadomestni: 20. 9. 2018 

 

Opis poti: Za Peč se je prijelo ime Tromeja. Na njenem vrhu je namreč stičišče treh držav, Slovenije, 
Italije in Avstrije. Prav tako je na vrhu stičišče štirih jezikov, slovenskega, italijanskega, nemškega in 
furlanskega. Med potjo in z vrha bomo proti jugu občudovali razgled v dolino Tamar s Poncami in večji 
del Julijcev. Proti severu se odpre razgled na Ziljsko dolino, ki se pod vzhodnimi obronki širokega 
Dobrača združi z Dravsko dolino. 
Izhodišče pohoda bo Korensko sedlo od koder bomo sledili označeni poti, ki se dviga do Petelinjeka, 
katerega bomo obšli. Spustili se bomo do koče Dreiländereck Hütte in se po kolovozu vzpeli do vrha 
Peči. Vrnili se bomo po označeni planinski poti v Rateče. 

Izhodišče:  Korensko sedlo (1072 m) 
Skupni čas hoje: 4  ure  
Višinska razlika: 436 m 
Zahtevnost:  lahka označena pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v planinski koči; v Ratečah 
Odhod:  ob 7. uri izpred trgovine KGZ v Gorenji vasi 

 

    
  

                                                     Razgled s poti                                                                                                       Vrh Peči 
 

 
 
8.  ORIONOVA POT 
 

Datum: 11. 10. 2018, nadomestni: 18. 10. 2018 

 

Opis poti: Orionova pot je speljana po sledeh starodavnih kultur skozi kraje in predele, za katere pater 
dr. Karel Gržan sklepa, da je bilo tam megalitsko svetišče, središče sveta v trikotu med Savinjo, Savo in 
Sotlo. Številna, doslej večinoma neznana gradišča (več sto metrov dolgi zidovi, ruševine naselbin …), ki 
z izjemno natančnostjo sledijo zvezdni razporeditvi, to tezo potrjujejo.  
Pot bomo pričeli na Mrzlem Polju, štiri kilometre oddaljenem od kartuzije Jurklošter, se povzpeli na 
Pojerje in po skalnatem grebenu (odslikavi ozvezdja Bik) prišli do Blatnega Vrha. Po poti, ki pelje po 
razgledni planoti, se bomo spustili do Marofa in do slikovitih Pečerinskih slapov. Skozi zanimivo skalno 
sotesko bomo opravili še zadnji del poti in pohod sklenili pri ribnikih na Marofu. 

Izhodišče:  Mrzlo Polje 
Skupni čas hoje: 3  ure 
Višinska razlika: 230 m 
Zahtevnost:  lahka označena pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v gostišču pri ribnikih v Marofu (Mrzlo Polje) 
Odhod:  ob 7. uri izpred trgovine KGZ v Gorenji vasi 



 

  
 

                                 Vzorno označena Orionova pot                                                                          Pogled na pokrajino med hojo 

 
 
9.  PLANINSKI IZLET »V manj znano«  

 

Datum: 6. 12. 2018, nadomestni: 13. 12. 2018 

Na zadnji planinski izlet se bomo odpravili “V MANJ ZNANO”. Na poti in na počitku na cilju bo čas, da 
se bomo v sproščenem vzdušju pogovorili o izletih v tem letu, se spomnili njihovih značilnosti in se 
seznanili z načrtovanimi izleti v letu 2019. 

Skupni čas hoje:  3 ure 
Zahtevnost:  lahka označena pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika;  v planinski koči ali v gostilni na cilju 
Odhod:  ob 8. uri izpred trgovine KGZ Gorenja vas 
 

 

Pripravila: Valentin Bogataj in Franci Fortuna 

 
Gorenja vas, december 2017 

 

 


