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PLANINSKI IZLETI V LETU 2019 
 
 

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

Splošno o izletih: 
 

 Izleti bodo ob četrtkih, čas in kraj 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/. 
 Vstopanje na avtobus v Gorenji vasi: na novi avtobusni postaji 

 
-------------------------------------------------------------------- 

 

 
1.  OB IZLIVU SOČE (Italija) 
 

Datum: 7. 3. 2019, nadomestni: 14. 3. 2019 
 

Opis poti:  Marčevski planinski izlet bomo namenili doživetju lepot Naravnega rezervata ustja reke 

Soče v Italiji. Avtobus bomo po vožnji skozi Fernetiče in Škocjan ob Soči zapustili pri upravni stavbi 
rezervata. 

Najprej bomo hodili po označeni poti ob izlivu Soče v Jadransko morje in opazovali njen tok ter okolico. 
Osrednji del rezervata in hkrati najbolj obiskana točka je otok Cona. To je zaščiteno območje za 

občudovanje ptic v njihovem naravnem okolju. Po njem poteka nezahtevna krožna pot, ki nudi izjemne 

poglede na pestro naravno okolje in življe v njem. Po počitku in malici iz nahrbtnika se bomo odpeljali 
do obmorskega letovišča Gradež in po nasipu skozi Oglej proti domu. 
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Izhodišče:  Parkirišče ob centru za obiskovalce otoka 
Skupni čas hoje: 3 ure 

Višinska razlika: 5 m 

Zahtevnost:  lahka označena pot, primerna za vsakogar 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika 

Odhod:  ob 6. uri  
Cena prevoza: 15,00 € 

Vstopnina: 3,5 € 

 

    
 

                      Pogled na otok Cona                                                                      Pestro okolje izliva Soče 
 

 
  2.  GORNJI SENIK (Madžarska) – TROMEJNIK  
 

Datum: 4. 4. 2019, nadomestni: 11. 4. 2019 

 
Opis poti: Slovensko Porabje je del skrajnega zahoda Madžarske, kjer živi tudi slovenska manjšina. Ime 

je dobilo po reki Rabi. Slovensko etnično ozemlje v Porabju se je v letih 1919 in 1920 po senžermenski 
in trianonski pogodbi razdelilo med Avstrijo in Madžarsko. Tamkaj živeči Slovenci so ostali kot narodna 

manjšina. 
Čez nekdanji mejni prehod Martinje se bomo zapeljali v Gornji Senik, največje naselje v Porabju in tam 

pričeli našo pot. Hodili bomo po dolini Hampo ob Seniškem potoku. Udobna pot se ob koncu doline 
nekoliko vzpne in že bomo  pri spomeniku -  Tromejniku (390 m), kjer se stikajo Madžarska, Avstrija 

in Slovenija; to je najzahodnejša točka Madžarske.  

Hojo bomo nadaljevali po delu Pomurske planinske poti in jo sklenili v vasi Trdkova, kje se bomo v 
Gostilni Sukič okrepčali in strnili vtise o doživetjih dneva. 

Izhodišče:  Gornji Senik 
Skupni čas hoje: 3 ure 
Višinska razlika: 90 m 

Zahtevnost:  nezahtevna pot 

Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v Gostilni Sukič, Trdkova pri Kuzmi 
Odhod:  ob 6. uri 

Cena prevoza: 15,00 € 
 

  
 

                                   Gornji Senik                                                                             Tromejnik 
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3.  REZIJA, »Ta lipa pot« 

 
Datum: 9. 5. 2019, nadomestni: 16. 5. 2019 
 

Opis poti: Obiskali bomo še en del slovenskega etničnega ozemlja: to pot Rezijo.   
Vožnja bo potekala mimo Jesenic, skozi Trbiž in Tabljo do naselja Na Bili, kjer bomo zavili v to 

odmaknjeno dolino.  
Prehodili bomo krožno pot, imenovano »Ta lipa pot« (ime je v rezijanščini in pomeni »lepa pot«). Začne 

in sklene se v zaselku Solbica v Reziji. Zanimiva pot se razpreda po stezah okoli vasice, mimo krajev z 

bogato zgodovino in skozi predele neobičajne lepote in bogate tradicije. V nekaterih odsekih poti bomo 
prečkali reko Rezijo po enostavnih brveh, s katerih se ponujajo panoramski razgledi. Hojo bomo sklenili 

z ogledom Muzeja brusačev, ki ima mesto v nekdanji šoli in prikazuje delček zgodovine tamkajšnje 
doline. Vračali se bomo po slikoviti Reklanski dolini, preko Nevejskega sedla, se peljali po Rabeljski dolini 

in mimo Trbiža proti domu. 

Izhodišče:  Solbica v Reziji 
Skupni čas hoje: 4 ure (približno 10 km, lahko tudi krajša, 5 km)) 
Višinska razlika: 150 m 

Zahtevnost:  nezahtevna pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika 

Odhod:  ob 6. uri 
Cena prevoza: 15,00 € 

 
 
 

   
 

                                   Solbica                                                                          »Ta lipa pot« - začetek 
 
 
 

4. POHOD PO LJUBLAJNSKEM BARJU 
 

Datum: 6. 6. 2019, nadomestni: 13. 6. 2019 
 
 

Opis poti: Ljubljansko barje v svojem naročju pestuje številne zaklade – včasih ujete v meglice, spet 
drugič potopljene sredi poplavne ravnice. Pohodniki bomo vstopili v del njegovega Krajinskega parka, 

ki kaže večino svojih posebnosti: mokrotna travišča, izsuševalni kanali, šota, pestrost rastlinskih in 
živalskih vrst, zahtevna gradnja bivališč. 

Pohod bomo pričeli pri cerkvi sv. Mihaela arhitekta Plečnika v Črni vasi, šli do spomenika pri Kozlerjevi 

gošči, mimo nasada topolov, ob Zidarjevem grabnu do »Koščeve učne poti«. Nadaljevali bomo do 
Strahomerskih oken ter pohod sklenili v okrepčevalnici »Kolišče«. 
Vir: Park na robu mesta, Krajinski park Ljubljansko barje, april 2015.  

Izhodišče:  Črna vas 
Skupni čas hoje: 4 ure (približno 10 km) 

Višinska razlika:  - 
Zahtevnost:  nezahtevna pot 
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Hrana in pijača: iz nahrbtnika; Okrepčevalnica »Kolišče«, Lipe 1, Ljubljana 

Odhod:  ob 6. uri  
 

  
 

                                                                          Pogled na Ljubljansko barje 

 
 
 

5. KOMEN (1684 m) 
 

Datum: 11. 7. 2019, nadomestni: 18. 7. 2019 
 
 

Opis poti: Komen je najvišji vrh skoraj 15 km dolgega Smrekovškega pogorja med Šaleško in Zgornjo 

Mežiško dolino na severu ter Zgornjo Savinjsko dolino na jugu. Smrekovec je naš najmlajši vulkan, 
ugasel pred 22 milijoni let. Iz njegovega zaobljenega hrbta izstopajo posamezni vrhovi (Krnes, Hlipovec, 

Veliki Travnik), med katerimi je najvišji prav Komen. 

Peljali se bomo mimo Kamnika, preko Črnivca do Gornjega Grada, v Ljubnem se bomo usmerili na ožjo 
cesto, ki nas bo pripeljala v bližino Doma na Smrekovcu, kjer bomo izstopili.  

Po začetnem, nekoliko strmejšem delu, se pot v nadaljevanju  zravna in naslednjih nekaj kilometrov je 
nekaj najlepšega, kar ponuja naše sredogorje. To bo hoja po razgibani gozdni poti s krajšimi vzponi, ki 

jo popestrijo pašne planine in širni razgledi. Vrh Komna je lahko dostopen, njegova okolica kaže ostaline 
davno ugaslega vulkana. Ob vračanju bomo prehodili Krnes in Smrekovec in pohod končali z okrepčilom 

v tamkajšnjem planinskem domu.  

Izhodišče:  Dom na Smrekovcu 
Skupni čas hoje: 4 ure  
Višinska razlika: 309 m 

Zahtevnost:  nezahtevna pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; Dom na Smrekovcu 

Odhod:  ob 6. uri 
 

         
 

                             Planinski dom na Smrekovcu                                                             Komen 
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6. VODNIKOV RAZGLEDNIK (1017 m) 
 

Datum: 8. 8. 2019, nadomestni: 15. 8. 2019 
 
 

Opis poti: Bohinj ima vrsto lepih in zanimivih razglednikov, a največ od vseh ponuja prav Vodnikov 
razglednik. Poimenovan je po duhovniku, narodnem buditelju, pesniku Valentinu Vodniku, ki je med 

leti 1792 in 1797 služboval na bližnjem Koprivniku nad Bohinjem. 
S pohodom bomo pričeli v Jereki v Zgornji Bohinjski dolini in bo potekal tudi po delno ohranjeni tlakovani 

poti iz 18. stoletja, po kateri so tovorili pokljuško železovo rudo bobovec v fužine v dolino. Vrh nas bo 
nagradil z res lepim razgledom na Bohinjsko jezero in na hribe ter gore, ki ga obdajajo. Pot bomo 

nadaljevali v vas Koprivnik in še v eno uro oddaljene Gorjuše. Tam bomo vstopili v avtobus, ki nas bo 

preko Mrzlega studenca, skozi Gorje in Bled odpeljal proti domu. 

Izhodišče:  Jereka 
Skupni čas hoje: 4 ure  

Višinska razlika: 450 m 
Zahtevnost:  nezahtevna pot 

Hrana in pijača: iz nahrbtnika 

Odhod:  ob 6. uri 
 

  
 

                      Razgled z Vodnikovega razglednika                                                           Koprivnik 

                    

 
 

 7.  JANČE  (792 m) 
 

Datum: 12. 9. 2019, nadomestni: 19. 9. 2019 
 

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 
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                                                    Razgledna pot                                                                                                  Širni razgledi 
 
 
 

8.  TRAVNA GORA (890 m)  -  NOVA ŠTIFTA 
 

Datum: 10. 10. 2019, nadomestni: 17. 10. 2019 
 

Opis poti: Sodraška dolina zavzema SZ del Ribniške doline. Obdaja jo hribovje, najvišje med njimi se 

razprostira Travna gora. Nanjo se bomo povzpeli po pešpoti, ki se prične pri podjetju Fragmat v 
Sodražici. Vseskozi rahel vzpon se poravna, ko dosežemo Lovski dom in nekoliko naprej Dom na Travni 

gori, ki pa ne sprejema več planincev in drugih obiskovalcev. Pot nadaljujemo po gozdni poti do kapelice 

in spomenika, od tam naprej pa do travnika z lovsko prežo pod Velikim Marinovcem. Vrnili se bomo po 
delu prehojene poti in se zatem usmerili proti Novi Štifti. Romarska cerkev sv. Marije Vnebovzete, ki jo 

dopolnjuje kapela sv. Jožefa, frančiškanski samostan in svete stopnice, je vsajena nad široko Ribniško 
dolino in več kot tristo let vabi romarje od blizu in daleč. Po ogledu se bomo odpeljali v Zamostec, kjer 

se bomo okrepčali v Gostilni Urška. 

Izhodišče:  Sodražica 
Skupni čas hoje: 4 ure 

Višinska razlika: 400 m 

Zahtevnost:  nezahtevna pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v Gostilni Urška 

Odhod:  ob 7. uri 
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9.  PLANINSKI IZLET »V manj znano«  
 

Datum: 5. 12. 2019, nadomestni: 12. 12. 2019 

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 2020. 

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 
Cena prevoza: 5,00 € 
 

 

Pripravila: Valentin Bogataj in Franci Fortuna 

 
Gorenja vas, decembra 2018 

 
 

 


