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PLANINSKI IZLETI V LETU 2021 
 
 

Društvo omogoča upokojencem obisk hribov in gora ter pohode po slovenskih in tujih 
planinskih in tematskih poteh. Udeleženci naj bi sproščenem vzdušju 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 nedelje pred odhodom na izlet. 

 Planinski vodniki:  Franci Fortuna, 041-451-684, e-naslov: franci.fortuna@siol.net, 
Drago Trček, 031-364-859, e-naslov: trcek.drago@gmail.com in Zorka Jereb, 040-270-
314, e-naslov: zorka.jereb@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 soglaša, da je seznanjen z zahtevnostjo poti 
ter izpolnjuje zdravstvene, psihofizične in tehnične zahteve za varno sodelovanje na 
izletu. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve planinskih vodnikov in 
organizatorja. 

Udeležba na izletu je na lastno odgovornost! 
 

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

 Izvedba izletov bo odvisna od stanja epidemije covida-19! 
 
 

 
 

Slovenska Istra – Gračišče, 5. 3. 2020  Foto: Valentin Bogataj 
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1. KOSOVELOVA POT 
 
 

Datum: 11. 3. 2021, nadomestni: 18. 3. 2021 
 
Opis poti:  Nezahtevna pot skozi kraške borove gozdičke, po kraških gmajnah in mimo vinogradov, je 
posvečena spominu na velikega slovenskega avantgardnega pesnika Srečka Kosovela. Pot se začne 
pred njegovo rojstno hišo v Sežani, kjer je sedaj urejena spominska soba. Iz mesta vodi pot najprej 
okrog hriba Tabor, nato pa po urejenem kolovozu do vasice Tomaj in Kosovelove domačije, kjer je 
pesnik tudi živel. Ob poti bomo srečali vasico Šmarje, lahko dostopno jamo Pustov hram in številne 
vinograde, zaradi katerih ne bomo niti za hip pozabili, da hodimo po Krasu. Kosovelova domačija nas 
bo  pričakala s spominsko zbirko družine Kosovel, ki hrani predmete iz časa, ko je tu živel in ustvarjal 
prezgodaj umrli pesnik. 
 

Izhodišče:  Sežana 
Dolžina poti: 7,5 km 
Skupni čas hoje: 3 ure 
Višinska razlika: 22 m 
Zahtevnost:  lahka označena pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v Gostilni Ukmar v Dutovljah 
Odhod:  ob 7. uri  

 

            
 

                             Zemljevid poti                                                                             Pot med vinogradi 

 
 

2.  VALVASORJEVA POT  
 
Datum: 1. 4. 2021, nadomestni: 8. 4. 2021 

 
Opis poti: To je krožna pot po obronkih posesti gradu Bogenšperk. 
Izhodišče Valvasorjeve poti je na parkirišču pred gradom, ki je ime dobil po plemenitih Wagnih, ti so 
ga verjetno zgradili že v 15. stoletju. Dviga in spušča se po gozdovih, kolovozih in lokalnih cestah. Po 
vzponu do kmetij na Leskovici se spustimo v gozd proti Črnemu potoku in gradu z istim imenom, v 
katerem je sedaj dom starejših Tisje. Pot nadalje pelje mimo nekdanjega gradu Sela do ruševin gradu 
Lihtenberk ter do kapelice Marije pomočnice. Od nje je le še streljaj do renesančnega gradu, kjer je 
Valvasor preživel najbolj plodovitih dvajset let življenja. In tu se konec Valvasorjeve poti poveže z njenim 
začetkom. 

Izhodišče:  Grad Bogenšperk 
Skupni čas hoje: 3,5 ure 
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Višinska razlika: 250 m 
Zahtevnost:  nezahtevna pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v gostilni ob poti 
Odhod:  ob 7. uri 

 

  
 

                    Pričetek pohoda pri gradu Bogenšperk                                                               Grad Tisje 
 
 
 
 

3.  VORANČEVA POT 
 
Datum: 6. 5. 2021, nadomestni: 13. 5. 2021 
 

Opis poti: Vorančeva pot, zarisana v Kotlje, Podgoro in Preški vrh, je svojevrsten, značilen in enkraten 
spomenik. Iz trde zemlje vedno znova raste lepota pisane besede, ki jo je s svojimi deli tej pokrajini 
podaril Lovro Kuhar – Prežihov Voranc. 
Vorančeva pot se prične v središču Kotelj, pri bronastem kipu Pobiča s solzicami. Od tu pelje pot do 
Rimskega vrelca, nekoč priljubljenega letovišča. Prijetna hoja nas bo pripeljala do Kotnikove bajte – 
rojstne hiše Prežihovega Voranca in nato ob potoku v gozd. Pot vijuga med dišečim gozdnim podrastjem 
in ko ga zapustimo, že zagledamo Pekel, kjer je Voranc pasel in od koder je materi prinesel dehteče 
solzice. Tudi mi se bomo spustili vanj in začutili njegovo tesnobo. Pot nadaljujemo proti Ivarčkemu 
jezeru, ki ga obidemo in skozi pas gozda pridemo na Šratnek s pogledom na Kotlje, Brdinje in Preški 
vrh. Po cesti se spustimo do cerkve sv. Mohorja in Fortunata in naprej proti Kotljam do pokopališča ob 
cerkvi sv. Marjete, kjer je Vorančev grob in kjer končamo pohod. 
Okrepčali se bomo v gostilni Brančurnik v Prevaljah in se preko Jezerskega vrnili domov. 
  

Izhodišče:  Kotlje 
Skupni čas hoje: 4 ure  
Višinska razlika: 330 m 
Zahtevnost:  lahka označena pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; gostilna Brančurnik 
Odhod:  ob 6. uri 
 

 

 
 

                Pobič s solzicami – Začetek hoje v Kotljah                                                             Ivarčko jezero 
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4. OKOLI ŠMARJA PRI JELŠAH 
 

Datum: 3. 6. 2021, nadomestni: 10. 6. 2021 
 
 

Opis poti: Začetek poti Po gričih okoli Šmarja je pri Kulturnem domu v Šmarjah pri Jelšah. Po njej nas 
bo vodila članica domačega planinskega društva gospa Andreja. Cilj pohoda bo pri znameniti cerkvi sv. 
Roka, od koder se bomo med kapelicami kalvarije spustili na začetek hoje. 

Izhodišče:  Šmarje pri Jelšah 
Skupni čas hoje: 4 ure  
Višinska razlika:  260 m 
Zahtevnost:  nezahtevna pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v gostinskem lokalu v Šmarju pri Jelšah 
Odhod:  ob 6. uri  
 

 

   
 

                               Pogled na Šmarje pri Jelšah                                                       Kalvarija s cerkvijo sv. Roka 

 
 
 
 
 

5. SLJEME (Hrvaška) 
 

Datum: 8. 7. 2021, nadomestni: 15. 7. 2021 
 
 

Opis poti: Sljeme je z 1030 m nadmorske višine najvišji vrh hrvaške planine Medvednice. Je ena od 
najbolj priljubljenih izletniških točk Zagrebčanov. Do vrha vodi asfaltna cesta in več planinskih poti. Z 
vrha, na katerem se nahaja TV oddajnik in več gostinskih lokalov/planinskih domov, je zaradi gozda 
omejen razgled (proti Gorjancem). Na vrhu stoji leta 1973 zgrajeni 145 m visok televizijski oddajniški 
stolp. 
Na Sljeme se bomo povzpeli po eni od planinskih poti pod vodstvom planinske vodnice Slavice Laznik  

 

Izhodišče:   
Skupni čas hoje: 3 ure  
Višinska razlika:  
Zahtevnost:  nezahtevna pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v enem od planinskih domov na Sljemenu 
Odhod:  ob 5. uri 
Cena prevoza: 15,00 € 
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                                           Cesta na Sljeme                                                                  TV stolp na Sljemenu 

 

 
 

6. POTEP PO MEŽAKLI 
 

Datum: 5. 8. 2021, nadomestni: 12. 8. 2021 

 
Opis poti: Z Jesenic se kaže Mežakla kot hladna in nepristopna gora, ki Jeseničanom krade sonce. Na 
svojem grebenu je drugačna, topla in polno obsijana s soncem. Planota je zakladnica gozdne svežine 
(Snežna jama), zelenih pašnikov (Obranca) in miru, ki ga prekineta le ptičje petje in zvončkljanje kravjih 
zvoncev. 
Pohod bomo začeli pri informacijski tabli v vasi Kočna in po pol ure hoje prišli do Poljanske babe. 
Nadaljevali bomo do planine in razgledišča Obranca (1035 m) in dalje do Snežne jame, kjer se začuti 
gozdnata in kraška prostranost Mežakle. Nadaljevali bomo proti Planskemu vrhu (1299 m), najvišji točki 
pohoda, prešli območje padca meteorita in nedaleč naprej se nam bo odprl pogled na kamnit naravni 
most. Naslednji postanek bo na razgledišču Špica s pogledi na Zgornjesavsko dolino. 
Po slabi uri spusta z Zakopov bomo pohod sklenili v Stari Savi. 

Izhodišče:  Kočna 
Skupni čas hoje: 4 ure 
Višinska razlika: 670  m 
Zahtevnost:  delno zahtevna pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v gostinskem lokalu na Jesenicah 
Odhod:  ob 6. uri 

                                                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

                         
                            Pogled na Mežaklo in Jesenice                                                          Poljanska baba 
 
 

 
 



6 

 

 

7.  OB IZLIVU SOČE (Italija)  Dodatni pohod! 
 

Datum: 19. 8. 2021 

 
Opis poti:  Avgusta bomo en planinski izlet namenili še 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. 

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 
 

 
 

8.  PO JAKOBOVI POTI: Strane – Razdrto – Podgrič  
 

Datum: 16. 9. 2021, nadomestni: 23. 9. 2021 

 
Opis poti: Kot drugi evropski narodi imamo tudi Slovenci vrisano na zemljevidu in v naravi s smernimi 
tablami, z rumeno puščico in Jakobovo školjko označeno slovensko Jakobovo pot. Njen pričetek je v 
Slovenski vasi ob meji s Hrvaško in se konča v Trstu pri cerkvi sv. Jakoba. 
Naš del poti je speljan ob vznožju Nanosa, po tako imenovani »rimski cesti«. Hojo bomo pričeli v 
Stranah, šli skozi Veliko Ubeljsko, do Razdrtega in po Rebrnicah do ceste, ki pelje na Nanos, nad 
Podgričem. Pot poteka po gozdu, del po asfaltirani cesti, pa po makadamski in zapet zavije v gozd, kjer 
udobna steza vijuga med vitkimi hrasti, borovci in grmičevjem. 
Po prehojeni poti se bomo odpeljali v Razdrto in na Turistični kmetiji Hudičevec obnovili porabljeno 
energijo. 

Izhodišče:  Strane 
Skupni čas hoje: 4 ure 
Višinska razlika: 306  m 
Zahtevnost:  lahka označena pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; na Turistični kmetiji Hudičevec v Razdrtem 
Odhod:  ob 7. uri 
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                                      Oznaka poti                                                                     Pogled na Vipavsko dolino 
 
 
 
9.  PO MALI GORI: Velike Lašče – Kamni vrh (783 m) – Grmada (887 m) – Velike 
Poljane 
  
Datum: 14. 10. 2021, nadomestni: 21. 10. 2021 

 
Opis poti: Mala gora je močno zakraselo 25 km dolgo sleme, razpotegnjeno med Dobrepoljsko in 
Ribniško dolino. Iz nje izstopata v njenem severnem delu vrhova Kamni vrh in Grmada, ki ju bomo 
obiskali tokrat. 
Začetek označene poti na prvi, Kamni vrh, je na osrednjem trgu v Velikih Laščah. Pot se vije najprej po 
ravninskem delu pokrajine, zatem zavije v gozd, preči železniško progo Ljubljana – Kočevje in v vzponih 
in malih spustih doseže planinsko kočo Dobrepolje tik pod Kamnim vrhom. Po počitku in okrepčilu bomo 
nadaljevali hojo proti Grmadi, ki pelje večinoma po gozdu, polnim površinskih kraških oblik (škraplje, 
žlebiči, ponvice). Na vrhu Grmade je antenski stolp, pod njim pa koča TD Grmada. Z Grmade se bomo 
spustili v Velike Poljane, vstopili v avtobus, ki nas bo odpeljal na okrepčilo v Gostilno pri Kuklju v Velikih 
Laščah. 

Izhodišče:  Velike Lašče 
Skupni čas hoje: 4 ure 
Višinska razlika: 346 m 
Zahtevnost:  nezahtevna pot 
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; v Gostilni pri Kuklju 
Odhod:  ob 7. uri 

 

                                                          

   
 

                          Velike Lašče – začetek pohoda                                                                   Grmada 
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10.  PLANINSKI IZLET »V manj znano«  
 

Datum: 2. 12. 2021, nadomestni: 9. 12. 2021 

 

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 2021. 

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 € 

 
 

 

Pripravili:  
Valentin Bogataj, Franci Fortuna in Vladimir Koračin 

 
Gorenja vas, decembra 2020 

 

 
 

 

 

 

 


