PLANINSKI IZLETI V LETU 2022
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.
Planinska vodnika: Zorka Jereb, 040-270-314, e-naslov: zorka.jereb@gmail.com. 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 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: 12,00 € /če ni drugače določeno/.
•

Izvedba izletov bo odvisna od stanja epidemije covida-19!

Pogled na Porezen in Hlavče Njive, 1. 1. 2022 Foto: Valentin Bogataj
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1. ČEBELARSKA POT
Datum: 10. 3. 2022, nadomestni: 17. 3. 2022

Opis poti: Po Čebelarski poti Čebelarskega društva Blegoš bomo pričeli na parkirišču pred
nekdanjo upravno zgradbo RUŽV, nadaljevali skozi Gorenjo in Dolenjo Dobravo do Žabje vasi.
Tam bomo v okljukih zagrizli v gozdnato pobočje »Okrogleka«. Po dobri uri hoda prispemo do
kmetije Pešar in od tam po udobni poti do Turistične kmetije Ljubica. Sledi počitek in okrepčilo.
Z domačije se bomo spustili do kmetije in čebelarstva pri Polenšku – Debenec. Gospodar bo
pripovedoval o čebelah, dal poskusiti svojo medico in žganje. Za prijetno vzdušje bomo zapeli
Slakovega Čebelarja. Od Polenška nadaljujemo pot mimo Bačnarja in Jesenka in pri Mežnarju
zavijemo v Todraž, kjer bomo sklenili pohod.
Izhodišče: Todraž
Skupni čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 250 m
Zahtevnost: nezahtevna pot
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; Turistična kmetija Ljubica
Odhod: ob 8:30. uri

Pri Polenšku

Začetek in cilj izleta

2. STRUNJANSKA PEŠPOT
Datum: 7. 4. 2022, nadomestni: 14. 4. 2022
Opis poti: Hojo po Strunjanski pešpoti bomo pričeli v središču Portoroža. Od tam mimo Avditorija in skozi tunel
Valeta, skozi katerega je pred stotimi leti peljala ozkotirna železnica Parenzana, do Krajinskega parka Strunjan.
Sledi rahel vzpon in že bomo na robu enega najvišjih klifov Jadrana. Po njem do strunjanskega križa, od koder se
odpirajo imenitni razgledi na Mesečev zaliv, proti Piranu, Trstu in gorah v ozadju. Hojo nadaljujemo po senčni
gozdni stezici do hotelskega naselja. Še nekaj korakov ob Stjuži in smo že na strunjanski plaži. Nadalje prečimo
strunjanske soline in mimo hotela Salinera po asfaltni cesti do odcepa steze za Pacug. Ta pelje skozi senčni gaj
do ceste, ki se spusti v Fieso, priljubljeno slovensko letovišče. Od tam se po tlakovani poti povzpnemo do Belega
Križa, kjer sklenemo pešpot.

Izhodišče: Portorož
Skupni čas hoje: 4 ure
Višinska razlika: 100 m
Zahtevnost: nezahtevna pot
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; restavracija Boem
Odhod: ob 7:00. uri
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Krajinski park Strunjan

Fiesa

3. ŽUSEM – STOLP LJUBEZNI (669 m)
Datum: 5. 5. 2022, nadomestni: 12. 5. 2022

Opis poti: Na majski pohod se bomo odpravili na Žusem, zaobljeno vzpetino v osrčju Kozjanskega, kjer
se baha nov lesen razgledni stolp; krstili so ga za Stolp ljubezni. 669 metrov visoki Žusem krasita dve
cerkvi: sv. Valentina in sv. Jakoba. Zakaj stolp ljubezni? Prav zaradi cerkve svetega Valentina, ki je
zavetnik zaljubljencev. Na Žusmu so svoje zatočišče našli žusemski knezi, ki jih prvič omenjajo že leta
1203, o njihovem bivanju še vedno pričajo grajske ruševine, o njih pa krožijo številne legende.
V vas se bomo pripeljali z avtobusom, šli peš do stolpa in se nato vrnili peš v dolino v vas Javorje, kjer
bomo sklenili pohod in se na Turistični kmetiji Žurej – Ječovo okrepčali in odpočili ter za tem odpeljali
proti domu.
Izhodišče: Žusem
Skupni čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 350 m
Zahtevnost: nezahtevna pot
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; Turistična kmetija Žurej – Ječovo
Odhod: ob 6. uri

Žusem – cerkvi sv. Jakoba in sv. Valentina

Stolp ljubezni

4. ROŽNOVENSKA POT
Datum: 2. 6. 2022, nadomestni: 9. 6. 2022

Opis poti: Rožnovenska pot ima v tlorisu obliko rožnega venca.
Krožna pot nas pelje po starih romarskih poteh po pretežno neposeljenem ozemlju dveh občin (Tržič in
Radovljica), treh far (Brezje, Kovor in Leše) in hkrati tudi štirih krajevnih skupnosti (Mošnje, Kovor, Brezje
pri Tržiču in Leše), po kateri so ljudje romali k Mariji Pomagaj na Brezje.
Pot se začne pred baziliko na Brezjah in poteka proti vzhodu skozi vas Brezje po lokalni cesti proti
Peračici. Zaključi se spet na Brezjah, Pot je poimenovana na uvodni del (1,25 km-2 ×), veseli del (1,85
km), svetli del (2,90 km), žalostni del (2,20 km) in častitljivi del (2,75 km).
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Izhodišče: Brezje
Skupni čas hoje: 4,5 ure
Dolžina poti: 12,2 km
Zahtevnost: nezahtevna pot
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; Gostilna Črnivc, Brezje
Odhod: ob 6. uri

Označevalni steber

Med potjo – pogled na Dobrčo

5. RAKOV ŠKOCJAN
Datum: 7. 7. 2022, nadomestni: 14. 7. 2022

Opis poti: Rakov Škocjan je 2,5 km dolga in do 300 m široka dolina potoka Rak ob vznožju Javornikov,
ki je nastala, ko se je zrušil strop nekdanje kraške jame. Ime je dobila po cerkvi sv. Kancijana, ki se
nahaja ob Velikem naravnem mostu na zahodnem delu doline. Danes so vidne le še njene razvaline.
Rakov Škocjan so zaradi izjemnih kraških pojavov razglasili že leta 1949 za krajinski park.
Hojo bomo pričeli z ogledom Malega naravnega mostu, nadaljevali mimo izvira Raka in po udobni gozdni
stezi prišli do Velikega naravnega mostu. Ogledali si bomo ruševine cerkvice sv. Kancijana in se vračali
ob nasprotnem bregu Raka ter hojo sklenili pri Hotelu Rakov Škocjan.
Izhodišče: Mali naravni most
Skupni čas hoje: 4 ure
Zahtevnost: nezahtevna pot
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; Hotel Rakov Škocjan
Odhod: ob 6. uri

Informativna tabla

Veliki naravni most

6. PODNAR - VGRIZEVA PLANINA / Ogrisalm (Avstrija)
Datum: 4. 8. 2022, nadomestni: 11. 8. 2022

Opis poti: Zapeljemo se preko mejnega prehoda Ljubelj in se usmerimo proti Slovenjem Plajberku in
Žabnici /Bodental. Izstopimo pri kmetiji Podnar.
Od tu naprej po udobni gozdni cesti do čudovitega gorskega travnika – Mlake, obdanega z visokimi
smrekami, tik pred polkrožnim zaključkom doline in s pogledom na Vrtačo in Palec. Prečimo travnik in
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se usmerimo na kolovoz. Nadaljnja pešpot se strmeje vzpne in nas pripelje mimo studenčka na
Vgrizevo planino. Hojo nadaljujemo po poti št. 603 in se po eni od stez vrnemo na izhodišče - kmetijo
Podnar.
Izhodišče: Kmetija Podnar / Bodenbauer (1052 m)
Skupni čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 517 m
Zahtevnost: nezahtevna pot
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; Kmetija Podnar
Odhod: ob 6. uri

Kmetija Podnar

Vgrizeva planina

7. POT K SVETEMU IVÁNU
Datum: 15. 9. 2022, nadomestni: 22. 9. 2022

Opis poti: Pot k svetemu Ivánu nas pripelje do enega najlepših krajev na Cerkljanskem. Pohodniška
pot je na novo ograjena in utrjena, srednje strma, primerna za vse planince.
Začetek poti bo v naselju Reka in po nekaj sto metrih stopimo na obnovljeno in zavarovano mulatjero,
ki nas bo v okljukih pripeljala do roba šebreljske planote, kjer stoji cerkvica sv. Ivána. Njeno območje
slovi kot kraj z izjemno energijo in razkošnimi razgledi na Porezen, Kojco, Rodico, Črno prst … Pri cerkvi
se odcepi pot do arheološkega najdišča Divje babe.
Po okrepčilu v Bifeju Pr´ Sv. Ivánu (Šebreljski želodec) se bomo usmerili proti lepo urejeni vasi –
Šebrelje, strnjenem naselju štirih delov (Dolenja, Srednja, Gorenja vas in Kurji vrh). Tu bomo sklenili
naš izlet.
Izhodišče: Reka (zaselek ob cesti Idrija – Tolmin)
Skupni čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 400 m
Zahtevnost: nezahtevna pot
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; Gostilna in pizzerija Pr´Štruklju, Cerkno
Odhod: ob 7. uri

Cerkev sv. Ivána

Razgled
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8. POT SREČKA KOSOVELA
Datum: 13. 10. 2022, nadomestni: 20. 10. 2022

Opis poti: Lirik Krasa Srečko Kosovel je najvidnejši predstavnik slovenske poezije po moderni. Njegovo
ime in delo se je v taki meri dotaknilo Slovencev, da so sežanski planinci naredili pohodno pot – Pot
Srečka Kosovela Sežana – Tomaj, pot, ki jo je pesnik velikokrat prehodil.
Prične se v Sežani, pred poslopjem stare osnovne šole – pred Kosovelovo rojstno hišo in njegovim
prvim domom. Nadaljuje se ob zvoniku sežanske cerkve, do sejmišča in že bomo ob vznožju hriba
Tabor. Po slabem kilometru prijetne hoje se spustimo na pot nad avtocesto in nadaljujemo do Šmarja
pri Sežani. Hodimo po trasi primarnega vodovoda do vasi Križ. Od tam po gozdnih poteh in med
vinogradi, kjer se nam že odpre pogled na Tomaj. Še rahel vzpon in že smo v središču Tomaja.
Izhodišče: Sežana
Skupni čas hoje: 3 ure
Zahtevnost: nezahtevna pot
Hrana in pijača: iz nahrbtnika; Gostilna Ukmar, Dutovlje
Odhod: ob 7. uri

Sežana – začetek pohoda

Pogled na Tomaj

9. »V MANJ ZNANO«
Datum: 1. 12. 2022, nadomestni: 8. 12. 2022
Na zadnji planinski izlet se bomo odpravili »V MANJ ZNANO ». Med potjo in na počitku 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 2023.

Izhodišče: Nekje v Sloveniji
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

Gorenja vas, januarja 2022

Pripravili:
Valentin Bogataj, Zorka Jereb, Vladimir Koračin in Drago Trček
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