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PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 
Kapucinski trg 13 (nad avtobusno postajo) 

4220 Škofja Loka 
tel: 04 512 06 67 

mob: 051 332 777 
e-pošta: info@pd-skofjaloka.com 

spletni naslov: www.pd-skofjaloka.com 
 
 

          Uradne ure v pisarni PD Škofja Loka so v 
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 13. ure, 

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, 
• kupite zemljevide, vodnike, knjižice raznih planinskih 

poti in drugo planinsko literaturo, 
• si sposodite planinsko opremo, 
• na razpolago smo vam tudi za nasvete in koristne 

predloge. 
 

Z nami se lahko povežete po e-pošti:  
info@pd-skofjaloka.com 

Lahko obiščete našo facebook ali spletno stran:  
www.pd-skofjaloka.com, na kateri so tekoče informacije o 
planinskem društvu in o vseh pomembnih dogodkih. 
V času uradnih ur smo dosegljivi 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 
Poteka po Škofjeloškem hribovju in je primerna za vse 
planince v vseh letnih časih. Karto Škofjeloško, Idrijsko in 
Cerkljansko hribovje in dnevnik Loška planinska pot 
dobite v pisarni PD Škofja Loka, v koči na Blegošu in v 
planinskem Domu na Lubniku. 
 

RADIO SORA 
V oddaji Planinske novice lahko vsak četrtek ob 17.30 
slišite za vse dogodke, ki so se zgodili ali se še bodo  in 
so pomembni za planince. Sporočila s planinsko vsebino 
lahko slišite tudi v informativnih oddajah skozi ves dan. 
Poslušajmo Radio Sora! 
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SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI 
PD ŠKOFJA LOKA 

 

Pred nami je volilno leto za mandatno obdobje 2023−2027. 
Na občnem zboru meseca marca 2023 bomo izvolili novega 
predsednika in člane upravnega ter nadzornega odbora in 
častnega razsodišča. Načelnike odsekov, komisij in odborov 
izvolijo člani odsekov, komisij in odborov in jih potrdi upravni 
odbor in občni zbor PD. 

Pozivamo, vas člane, da pripravite predloge s kratkim 
pojasnilom. Ker nas veže GDPR mora predlagani član podati 
pismeno soglasje k kandidaturi. 

Predloge za predsednika PD Škofja Loka, za 3 člane 
upravnega odbora, 3 člane nadzornega odbora in 3 člane 
častnega razsodišča bomo zbirali na sedežu društva do 15. 
februarja 2023, na podlagi predlogov bo kandidacijska komisija 
PD pripravila kandidatsko listo za člane organov PD. 

Predloge z obrazložitvijo in podpisanim privoljenjem za 
kandidaturo lahko prinesete osebno na sedež društva ali pošljete 
po e-pošti: info@pd-skofjaloka.com. 

 

Vabljeni k sodelovanju! 
 
ZAKAJ POSTATI ČLAN PD ŠKOFJA LOKA IN PREDNOSTI: 

• Člani PD z veljavno planinsko izkaznico imajo do 50% 
popust na ceno pri prenočevanju v planinskih kočah 
slovenskih planinskih društev. 

• Za družine se pri plačilu letne članarine upošteva 20% 
popust.  

• Del članarine se namenja za markiranje in vzdrževanje 
planinskih poti, po katerih se varno vzpenjate na planinske 
cilje, del za strokovno usposabljanje vodnikov in za 
delovanja vseh organov PD. 

 

Vsem, ki boste z nami na planinskih poteh, želimo veliko lepih 
doživetij in varen korak. 

 

Srečno v letu 2023. Ostanite zdravi in aktivni! 
 

Janez Pintar, 
predsednik PD Škofja Loka 

 
 

 Pomembni mejniki PD Škofja Loka v letu 2023  
 

  25. maj 1953 - otvoritev Doma na Lubniku, 
  25. maj 1973 - otvoritev Loške planinske poti, 
  maj 2003 - na Lubniku na novo urejene sanitarije in točilni pult, 
                  - v Breznici nadzidano in pokrito skladišče nad      
                    Garažami, 
  18. september 2003 - Koča na Blegošu dobi elektriko in trafo  
                                     postajo, 
  2013 - Koči na Blegošu PZS podeli certifikat »Družinam   
                prijazna koča.« 

mailto:info@pd-skofjaloka.com
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DOM NA LUBNIKU (1025 m) 
 

Dom stoji na vrhu Lubnika, naravnega ozadja Škofje Loke in je v 
lasti in oskrbi Planinskega društva Škofja Loka. Planinski dom na 
Lubniku bo odprt skozi vse leto, razen ob ponedeljkih, če ni 
praznika, ali dan pred praznikom.  
 

 
Dostopi: iz Škofje Loke čez Gabrovo 2 uri, skozi Vincarje po 
grebenih 2 uri (zahtevnejša pot), iz Breznice 40 minut, iz 
Praprotna čez Sv. Tomaž 2 uri. Poti na Lubnik so primerne za 
vse obiskovalce in v 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. 
 
V petih lepo opremljenih sobah vam nudimo 16 ležišč. Lubnik je 
zelo zanimiva točka za rekreativne vzpone, s kolesom ali peš, iz 
Škofje Loke ali njene okolice.  
 
Lubnikarji s 45-letno tradicijo opravijo od 1. septembra do konca 
avgusta naslednjega leta okrog 25000 vzponov. Kdor obišče 
Lubnik vsaj 15-krat in se vpiše v posebno knjigo, dobi naziv 
"Lubnikar". Rekorder z več kot 8000 vzponi je Jure Štancer, član 
domačega PD.  
 
V januarju 2018 je dom na Lubniku pridobil naziv »Okolju prijazna 
koča«. Ta naziv mu je podelila Planinska zveza Slovenije.  
  

DOM NA LUBNIKU (1025 m), tel.: 04 / 512 05 01 

  lubnik@pd-skofjaloka.com 
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KOČA NA BLEGOŠU (1391 m) 
 

Na grebenu med Poljansko in Selško dolino je pod 1562 m 
visokim vrhom Blegoša planinska koča, v lasti in oskrbi 
Planinskega društva Škofja Loka. Stalno je odprta od zadnjega 
tedna v aprilu do konca oktobra. Od novembra do aprila je koča 
odprta ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih. Ob ponedeljkih 
je koča zaprta, če ni praznika, ali dan pred praznikom. 
 

 
Dostopi: z osebnim avtomobilom iz vseh smeri do Črnega Kala. 
Z avtobusom iz Škofje Loke skozi Poljane v Javorje, od tu peš 
naprej 3 ure, iz Hotavelj 3 ure, iz Potoka 2 uri, iz Leskovice 
1,5 ure. S Črnega Kala po jugovzhodni smeri na vrh 1 ura, do 
koče 20 minut. Po grebenu na vrh 1 ura, do koče 20 minut. Po 
severni smeri do koče 45 minut. Od koče na vrh Blegoša se boste 
povzpeli v 30 minutah. Poti so dobro označene, primerne za vse 
obiskovalce, posebno za družine. 
 
V letu 2013 je koča pridobila certifikat »Okolju prijazna planinska 
koča,« v letu 2014 pa še »Družinam prijazna planinska koča«. 
V koči je v štirih sobah 26 ležišč in 30 skupnih ležišč, v jedilnici 
je otroški kotiček in ob koči otroška igrala. Lahko se odločite tudi 
za večdnevno bivanje in sprehode v okolico po Rupnikovi liniji ali 
na bližnje vrhove Stari vrh, Mladi vrh, Koprivnik, Črni vrh, 
Porezen, Malenski vrh ali v bližnje podblegoške vasi.  
 
Z zmernimi cenami, dobro ponudbo in čudovitim okoljem 
privabljamo mnoge obiskovalce. Razvili smo rekreativno 
dejavnost. S 15 vzponi na Blegoš od 1. maja do 30. aprila 
naslednje leto pridobite naziv »Blegoška korenina«. Bodite tudi 
vi Blegoška korenina. 

  

KOČA NA BLEGOŠU (1391 m), tel.: 051 / 61 45 87 

  blegos@pd-skofjaloka.com 
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S članstvom v Planinskem društvu ste nezgodno zavarovani, imate 
popuste v kočah ter ugodnosti pri nabavi planinske in športne opreme pri 
partnerjih PZS.  
 

VRSTA ČLANSTVA 
VIŠINA 

ČLANARINE 

A član z največjim obsegom ugodnosti 65,00 € 

B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 29,00 € 

B1 oseba od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 21,50 € 

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta do 26. leta 11,00 € 

P+O predšolski in osnovnošolski otrok   7,00 € 

OPP oseba s posebnimi potrebami   7,00 € 
 

Pri plačilu družinske članarine (mati, oče, otroci) se prizna 20 % popust 
za vsakega člana, razen za člane vrste B1. Družinski popust velja tudi za 
samohranil/ke-ce (eden od staršev in otrok). 

Člani, ki do 31. 1. 2023 plačajo članarino za leto 2023, imajo 
neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Na znižano članarino pri S + Š se 
družinski popust ne obračuna. Članstvo in vse ugodnosti trajajo od 
prvega dneva po včlanitvi do 31. januarja 2024.   
 

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Generali d.d. 
Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje naslednjih planinskih 
dejavnosti: 

• pohodništvo in treking do 6500 metrov nadmorske višine,  

• gorništvo do 6500 metrov nadmorske višine, plezanje do IV. stopnje, 

• alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 6000 m n.m. v naravi ali 

na za to ustrezno urejenih plezališčih, umetnih stenah in balvanih, 
• turno kolesarstvo po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih 

poteh ter stezah, do 6. stopnje težavnostne lestvice, 

• turno smučanje, deskanje in krpljanje, do X. stopnje švicarske 

lestvice, 

• prostovoljno vodništvo, 
• prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev, kritje 

obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije, 

• dejavnost planinskih krožkov v šolah (tudi v zaprtih prostorih), 

• planinska orientacija, osnovna dejavnost markacistov.  
 

Predvidene premije pri škodnih dogodkih so: 

zavarovalno kritje 
člani 

A 
člani 

B, B1, S, Š 
člani 

P in O 

Nezgodna smrt 10.000 € 5.500 €  

Invalidnost 30.000 € 8.500 € 8.500 € 
↑  območje kritja  ↑ svet svet svet 
    

Stroški reševanja  25.000 € 6.000 € 6.000 € 

Zdravstvena asistenca za tujino 10.000 € 6.000 € 6.000 € 

↑  območje kritja  ↑ 
ves svet, razen 

SLO 
Evropa in Turčija, 

razen SLO 
Evropa in Turčija, 

razen SLO 

 Reševanje v Sloveniji je (še) brezplačno. 
    

Zavarovanje zasebne 
odgovornosti članov 

150.000 € 50.000 € 50.000 € 

Prehodna oskrba zaradi nezgode  
100 ur  /        
4 prevozi 

  

↑  območje kritja  ↑ svet Evropa in Turčija Evropa in Turčija 
    

Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov 100.000 € (svet). 
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OPOZORILO! Vse dejavnosti je potrebno izvajati razmeram in znanju 
udeležencev primerno, na za to ustreznih terenih in z uporabo primerne 
zaščitne opreme. Ob nezgodah zavarovalnica lahko zahteva vse podatke 
in podrobnosti o nesrečnem dogodku. 
 

Pri vsakem planinskem izletu ali pohodu bo navedena tudi težavnost ali 
zahtevnost ture, pri nekaterih pa bo tudi znak za zahtevnost, kot ga 
priporočajo markacisti PZS. S tem želimo doseči poenotenje in enako 
razumevanje lahke, zahtevne ali zelo zahtevne planinske poti. Vsaki 
stopnji zahtevnosti je dodan kratek opis. 
 
LAHKA POT je pot, na kateri 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 težjih mest, kjer si zaradi varnosti 
pomagamo z rokami. Morebitne varovalne naprave so namenjene 
varnosti planinca in niso nujno potrebne za premagovanje težjih 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, na kateri je raba rok pri hoji nujno 
potrebna. Varovalne naprave omogočajo prehod težjih 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 osebe. 
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. 
 
 

SLAP KOZJAK 
Nedaleč od Kobarida, nad smaragdno reko 

Soča, je soteska potoka Kozjak, v kateri 
posebej izstopa 15 metrov visok slap Kozjak. 

Naravna znamenitost ustvarja podobo 
rajskega kotička, ki ga pred vsakdanjim svetom 
skrivajo visoke, kot v kraških jamah zasigane 
temačne stene. 

Do slapa vodi urejena sprehajalna pot, ki jo 
mestoma dopolnjujejo leseni mostički in 
končna  terasa, s katere se odstira mističen 
pogled proti skalnem amfiteatru z zelenim 
tolmunom in belim pramenom vode. 

Skrivnosten, v kamnito dvorano ujet slap 
Kozjak, je po mnenju mnogih najlepši slap v 
Sloveniji.  

Potok Kozjak, ki izvira v več povirnih krakih 
visoko pod Krnčico (2142 m), teče skozi več 
korit in  pada v šestih slapovih, od katerih sta le 
dva dostopna za obiskovalce: poleg Velikega 
Kozjaka (slap Kozjak), še nekoliko nižji, 8 
metrov visok slap Mali Kozjak. Potok Kozjak s 
slapovi je zaščitena naravna vrednota. Čeprav 
je slap Kozjak odlična ideja za sprehod v vročih 
poletnih dneh, saj strme stene prijetno 
zadržujejo hlad in svežino, kopanje v tolmunu 
pod slapom ni primerno. Pomagajte ohraniti 
prvinsko doživetje slapa Kozjak tudi za druge 
obiskovalce in za kopanje izberite kopalna 
območja ob Soči, Nadiži in Idrijci. 

 

https://www.soca-valley.com/sl/iskanje-dogodivscin/narava/naravni-biser/2020120910545268/reka-soca/
https://www.soca-valley.com/sl/iskanje-dogodivscin/narava/reke-in-jezera/2020121917082931/reka-nadiza/
https://www.soca-valley.com/sl/iskanje-dogodivscin/narava/reke-in-jezera/2021021512004637/reka-idrijca/
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Vodniški odsek pri PD Škofja Loka je bil 
ustanovljen 29. junija 1989 in združuje 
usposobljene ter izkušene vodnike 
Planinske zveze Slovenije. Planinski 
vodniki želimo hribe in gore prikazati na 
prijeten in varen način vsem, ki bi jih radi 
spoznali. Naše osnovno vodilo je, da so 
izleti zanimivi, privlačni, varni in primerni za večje število 
udeležencev. 
 

Program aktivnosti je raznolik. V prvi vrsti so to planinski izleti 
različnih težavnosti, od lažjih hribovskih izletov do zelo zahtevnih 
ali večdnevnih gorskih tur. Za vsakega, ki želi 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 in zimskih razmerah. Aktivnosti so 
porazdeljene preko celega leta. Po posebnih ali odmevnih izletih 
se z našimi udeleženci srečamo v vodniških prostorih v Breznici, 
kjer se ob posnetem gradivu spominjamo dogodkov in si 
izmenjamo mnenja ter občutke o doživetem.  
     A, B, C, D, G, … so kategorije strokovne usposobljenosti 
vodnikov. 
 

 

SLAVKO BAŠELJ  /  A, B, D 
e-pošta: abaselj@gmail.com 

 

tel: 041 710 896 

  
LUKA – LUDVIK DIJAK  /  A, B-pripravnik 
e-pošta: luka.dijak78@gmail.com 

 
tel: 040 153 279 

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

 
tel: 031 360 525 

  
DRAGICA GARTNER  /  A, B, D 
e-pošta: gartner.dragica@gmail.com 

 
tel: 041 607 483 

  
ROMAN JELENC  /  A, B, D 
e-pošta: roman.jelenc@siol.net 

 

tel: 041 549 492 

  
FRANJO KOPREK  /  A, B, D 
 

tel: 031 368 251 

  
ROK KOŠIR  /  A 
e-pošta: gasilecrok@gmail.com 

 

tel: 031 408 986 

  
DORIS KUŽEL  /  A, B, D 
e-pošta: doris.kuzel@siol.net 

 
tel: 051 820 893 

  
IZTOK KUŽEL  /  A, B, C, D 
e-pošta: iztok.kuzel@siol.net 

 
tel: 031 494 020 

mailto:luka.dijak78@gmail.com
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SLAVICA LAZNIK  /  A, B, D 
e-pošta: slavicalaznik@gmail.com 

 

tel: 041 474 004 

  
MATEJA MOHORIČ  /  A, B, D-pripravnica 
e-pošta: mateja.mohoric@gmail.com 

 
tel: 031 544 747 

  
NINA OMAN  /  A 
e-pošta: ninck33@gmail.com 

 
tel: 041 676 524 

  
MATJAŽ PETERNELJ  /  A, B, D  
e-pošta: matjazpeternelj@gmail.com 

 
tel: 041 378 075 

  
NATAŠA SIMJANOV  /  A, B, D 
e-pošta: natasasimjanov@gmail.com 

 

tel: 051 262 577 

  
JOŽE STANONIK   /  A, B, D 
e-pošta: info@pd-skofjaloka.com 

 
tel: 041 595 005 

  
FRANCI TAVČAR  /  A, B, 
e-pošta: franci.tavcar@gmail.com 

 

tel: 041 333 798 

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

 
tel: 031 604 884 

  
NEŽKA TRAMPUŠ  /  A  
e-pošta: nezka@trampus.si 

 
tel: 041 225 226 

  
BRANKO VELKAVRH  /  A 
e-pošta: brane.velkavrh@gmail.com 

 
tel: 051 674 463 

  
JANEZ ZIDAR  /  A, B, C, D, G 
e-pošta: zidar55@gmail.com 

 
tel: 040 835 520 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Izpopolnjevanje planinskih 
vodnikov v letnih in zimskih  
razmerah. 
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     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 internetni strani PD Škofja Loka, 
       - na facebook strani PD Škofja Loka, 
       - v Planinskih novicah na radiu Sora, ob četrtkih ob 17.30, 
       - v dnevnih informacijah radia Sora.  
      
     Prosimo, da pred prijavo natančno preberete podrobni razpis 
izleta in se pravočasno prijavite. S tem boste pomagali pri lažji 
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 pridržujemo 
pravico izvedbe rezervnega programa, spremembe cilja ali 
odpovedi ture. O spremembah vse prijavljene obvestimo po 
telefonu ali po elektronski pošti. 
     S programom izletov za leto 2023 vas vodniki PD Škofja 
Loka vabimo, da se nam na izletih pridružite.  

 

Osnovni pogoj za udeležbo na izletu je članstvo v planinskem 
društvu, ki je hkrati tudi potrdilo nezgodnega zavarovanja. 
Prijave sprejemamo v društveni pisarni, po telefonu, osebno, po 
e-pošti ali pri vodniku, ki vodi turo. Če se načrtovani izlet ali 
aktivnost odpove, PD o tem obvesti vse prijavljene. Vplačani 
prispevek se vrača le v primeru, če organizator odpove izlet ali 
v primeru zdravniško dokazane bolezni. 
 
 

Plezanje na umetni steni OŠ Ivana Groharja, mlajša skupina »Kozlički«, oktobra 2022. 
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VSE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIH IN MOREBITNIH 
SPREMEMBAH LE-TEH BODO POSREDOVANE NA 
SPLETNI STRANI PD ŠKOFJA LOKA, RADIU SORA, 

PREKO VODNIKOV IN STROKOVNE SLUŽBE 
PLANINSKEGA DRUŠTVA. 

 
 

Sobota, 7. januar− nedelja, 8. januar 2023 
44. spominski pohod Po poti Cankarjevega bataljona v Dražgoše 

• Pohod je zahteven, saj poteka pretežno ponoči in v zimskih 
razmerah, primeren je za planince z dobro kondicijo. 

• Več informacij o samem izletu bo objavljeno ob razpisu izleta.  
• Vodniki: vodniški odsek in člani odbora za organizacijo pohoda. 

 
Nedelja, 8. januar 2023 
Pohod Škofja Loka−Dražgoše 

• Spominski pohod na dražgoške prireditve iz Škofje Loke čez Križno 
Goro, Planico, Čepulje in Mohor v Dražgoše. 

• Izhodišče je avtobusna postaja v Škofji Loki ob 6. uri. 
• Ob zimskih razmerah je pohod zahteven, primeren za planince z 

dobro kondicijo. 
• Čas hoje: 5− 6 ur. 
• Vodnika: Roman Jelenc, Rok Košir. 

 

Zimski pohod 

 
Sobota, 14. januar 2023 
17. 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 brežiških hribih, 
• organizator: PD Brežice, 
• lahka pot, primerna za vse planince, 
• čas hoje: 3−4 ure, 
• vodnici: Slavica Laznik, Nežka Trampuš. 
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Februar ali marec 2023 
Debela peč (2014 m) 

• Dvatisočak nad dolino Krme. Podrobnejši opis poti bo objavljen ob 
razpisu izleta. 

• Izhodišče: Pokljuka, odvisno od prevoznosti cest, 
• čas hoje: 6−7 ur, 
• vodnika: Iztok Kužel, Janez Zidar. 

 
Sobota, 4. marec ali nedelja 5. marec 2023 
27. 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, 
• vodnika: Iris Todorovič, Slavko Bašelj. 

 

 
Selska planina na Jelovici 

 
Sobota, 18. marec 2023 

Seška pot – VGN 

• Približno 7 km dolga krožna pot nas popelje iz Portoroža, po strmi 
poti do polotoka Seča, ki je poraščen z gozdom in oljčnimi nasadi. 
Od tukaj je čudovit in spokojen pogled na Sečoveljske soline, 
Jernejev kanal in škver. Ogledali si bomo kamnite skulpture v 
Forma vivi in Sečoveljske soline, potem pa se bomo mimo Lucije 
vrnili do avtobusne postaje v Portorožu. 

• Izhodišče: avtobusna postaja Portorož, 
• lahka označena pot, 
• čas hoje: 4−5 ur, 
• vodnika: Slavko Bašelj, Iris Todorovič. 

 
Marec ali april 2023 
Lanževica (2003 m) 

• Vrh se nahaja severno od Bogatinskega sedla. Z vrha, na katerem 
stojijo ostanki nekdanje Rapalske meje, se nam odpre lep razgled 
po večjem delu Julijskih Alp, Primorski in delu Jadranskega morja. 

• Izhodišče: Koča pri izviru Savice, 
• lahka zimska tura, primerna tudi za turne smučarje, 
• čas hoje: 8 ur,  
• vodnika: Roman Jelenc, Janez Zidar. 
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Sreda, 29. marec 2023 
Občni zbor PD Škofja Loka 

• Na Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto bo potekal občni zbor 
Planinskega društva Škofja Loka, na katerem bomo predstavili 
dosežke v preteklem letu in programe za prihodnost. 

• Podrobnejše informacije bodo objavljene na vseh običajnih mestih 
obveščanja PD Škofja Loka. 

 

Kredarica pozimi 

 
April 2023 
Kredarica (2539 m)  

• Zimski pohod je namenjen planincem z dobro kondicijo in popolno 
zimsko opremo. 

• Izhodišče pohoda bo v dolini Krme, mimo pastirskega stanu do  
Kredarice. Povratek v dolino bo po isti poti.  

• Zelo zahtevna zimska tura,  
• čas hoje: 8−9 ur, 
• vodnika: Janez Zidar, Nataša Simjanov. 

 
Sobota, 22. april 2023 
Po rapalski meji – VGN  

• Več informacij o samem izletu bo objavljeno ob razpisu izleta. 
• Vodnika: Iris Todorovič, Slavko Bašelj. 

 
Sobota, 6. maj 2023 
Kriška planina – Košutna – Kompotela (1989 m)  

• Vrhova v Kamniško-Savinjskih Alpah. Več informacij o samem 
izletu bo objavljeno ob razpisu izleta.  

• Izhodišče: Kriška planina pod Krvavcem,  
• delno zahtevna tura, 
• čas hoje: 5−6 ur, 
• vodnika: Matjaž Peternelj, Franci Tavčar. 

 
Nedelja, 7. maj 2023 
47. spominski pohod na Blegoš 

• Tradicionalni pohod na izredno razgleden vrh Blegoša (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, 
Žetina, 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 
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Sobota, 13. maj 2023 
Veška Kopa ali Wackendorfer Spitze (2079 m), Avstrija 

• Vrh se nahaja v skupini Pece. Več informacij o samem izletu bo 
objavljeno ob razpisu izleta.   

• Nezahtevna označena in neoznačena pot, 
• čas hoje: 4−6 ur, 
• vodnika: Branko Velkavrh, Rok Košir. 

 
Sobota, 20. maj 2023 

Košenjak (1522 m) na Koroškem – VGN 

• Košenjak leži severno od Dravograda na meji z Avstrijo. Košenjak 
je najvišji vrh Kobanskega in je območje Vzhodnih Alp, ki se proti 
severu navezuje na široko gmoto Golice v Avstriji. Svoje ime je 
dobil po nekdaj obsežnih traviščih, košenicah na samem ovršju. 
Drugo ime za vrh je Kokošnjak, ki nas s svojim imenom spominja 
na redki gozdni ptici, divjega petelina in ruševca, ki sta našla 
domovanje v teh gozdovih. 

• Izhodišče: zaselek Ojstrica, 
• lahka označena pot, 
• čas hoje: 5−6 ur, 
• vodnika: Slavko Bašelj, Iris Todorovič. 

 

 
Velika planina 

Sobota, 27. maj 2023 
10. Planinski izlet za družine 

• Že tradicionalni planinski izlet za družine po Gabrški gori, nato 
druženje ob družabnih igrah in peki palačink. Ponovno bodo z nami 
liki iz Kekčevih zgodb, jamarji bodo poskrbeli za adrenalinske 
užitke, markacist bo predstavil delo markacistov, manjkale ne bodo 
niti ustvarjalne delavnice.  
Lahka pot, primerna prav za vse generacije, 

• čas hoje: 2−3 ure,  
• vodnica: Slavica Laznik s svojo ekipo. 

 
Sobota, 27. maj 2023 
Zaključek 17. sezone »Blegoških korenin« 

• Naziv »Blegoška korenina« si pridobi oseba, ki se v sezoni od        
1. maja do 30. aprila naslednje leto najmanj 15-krat povzpne na 
Blegoš in se vpiše v posebno knjigo Blegoških korenin. Ob 
zaključku sezone je družabno srečanje ob koči na Blegošu s 
podelitvijo priznanj in nagrad. 

• Organizator: odbor Blegoških korenin. 
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Sobota, 3. junij 2023 
Vetta Bella ali Lepa glava (2049 m), Italija 

• Ob Belem potoku in mimo koče Brunner na Lepo glavo, ki spada 
med lažje(!) dostopne vrhove nad Belim potokom. Sestop do 
izhodišča bomo podaljšali po poti Saškega kralja (Sentiero del Re di 
Sassonia), kjer pohodnik uživa v naravnem okolju in pot spominja 
na našo Malo Pišnico. 

• Izhodišče: malo parkirišče pri Belih vodah, Rabelsko jezero, 
• lahka in zahtevna označena pot, 
• čas hoje: 9 ur, 
• vodnika: Nataša Simjanov, Janez Zidar. 

 

 
Lepa glava ali Vetta Bella 

 
Sobota, 10. junij 2023 
Kalška gora (2058 m) 

• Na goro se bomo povzpeli po neoznačeni, vendar dobro uhojeni 
lovski poti. Sestopili bomo po poti pristopa ali preko Kokrškega 
sedla do izhodišča. 

• Izhodišče: Žagana peč, 
• zahtevna označena in delno neoznačena pot, 
• čas hoje: 6−7 ur, 
• vodnika: Branko Velkavrh, Roman Jelenc. 

 
Sobota, 17. junij 2023 
Mokrica (1853 m) iz Kurje doline 

• Po brezpotju na razgledni vrh vzhodno od Kompotele. 
• Izhodišče: spominski park v Kamniški Bistrici, 
• zelo zahtevno brezpotje, primerno za planince vajene plezanja I. 

stopnje in v dobri fizični kondiciji, 
• čas hoje: 8− 9 ur, 
• vodnika: Iztok Kužel, Doris Kužel. 

  

Zoisova zvončica Julijski mak 
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Kamniško sedlo z vencem gora na koncu Logarske doline (Turska gora, Rinke, Mrzla gora, …) 
 
Sobota, 24. junij− nedelja, 25. junij 2023 
Logarska dolina 

• 1. dan: iz Logarske doline mimo Okrešlja skozi Turski žleb in čez 
Malo Rinko na Kranjsko Rinko, sestop mimo Koroške Rinke do 
žlebu, mimo Okrešlja nazaj v Logarsko dolino. 

• Zelo zahtevna varovana pot, 
• čas hoje: 9 ur. 
• 2. dan: od Rogovilca v Solčavi proti Raduhi do kmetije Račnik, 

naprej pa po brezpotju do Račkih vrat. Do tu je lahko brezpotje, od 
tu naprej pa zelo zahtevno, do vrha Velike Raduhe. Vračamo se po 
markirani poti nazaj v Solčavo. 

• Zelo zahtevno brezpotje, ni za vrtoglave, 
• čas hoje: 7−8 ur, 
• vodnika: Janez Zidar, Nataša Simjanov. 

 

 
 
Sobota, 1. julij 2023 
Rjavca / Rjautza (1789 m), Avstrija 

• To je vrh, ki se nahaja severno od glavne verige mejnega grebena 
Karavank. Z vrha je lep pogled na severna ostenja Karavank in del 
Dravske doline. 

• Izhodišče: pri kmetiji Pamž / Pamschbauer,  
• sestop: v Žabnico / Bodental, 
• lahko brezpotje, delno zahtevna označena pot, 
• čas hoje: 5−6 ur, 
• vodnika: Slavko Bašelj, Matjaž Peternelj. 

 
Sobota, 8. julij 2023 
Mrzla gora (2203 m) 

• Več informacij o samem izletu bo objavljeno ob razpisu izleta. 
• Vodnika: Iztok Kužel, Rok Košir. 
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Sobota, 15. julij 2023 
Košutica (1978 m) in Veliki vrh (2088 m) 

• Iz Ljubelja na stari mejni prehod, nato pa ob državni meji z Avstrijo 
do Košutice, sestop do Hajnževega sedla in po plezalni poti na 
Veliki vrh v Košuti. Sestop mimo doma na Kofcah v Podljubelj.  

• Izhodišče: Ljubelj, 
• zelo zahtevna pot, 
• čas hoje: 8−10 ur, 
• vodnika: Franci Tavčar, Matjaž Peternelj. 

 
 
Sobota, 12. avgust 2023 
Rjavina (2532 m) 

• S svojo zavidljivo višino in drzno podobo bi gotovo požela veliko 
več občudovanja, če le ne bi bila tako blizu kralja Triglava, ki mimo 
nje privablja večino planincev. Na Rjavino pa zaidejo le tisti, bolj 
zaljubljeni v goré.  

• Izhodišče: parkirišče v dolini Kot, 
• zelo zahtevna tura, 
• čas hoje: 10 ur, 
• vodnika: Roman Jelenc, Ivanka Dolenc, Doris Kužel. 

 
 

Pogled na severno stran Rjavine 
 
 
Sobota, 26. avgust 2023 
Ankogel (3250 m), Avstrija 

• Lahko dostopen tritisočak v Visokih Turah. 
• Izhodišče: spodnja postaja žičnice Ankogelbahn, 
• zahtevna označena pot, vršnji greben mestoma plezanje I. stopnje, 
• čas hoje: 4−5 ur, 
• vodnika: Iztok Kužel, Nataša Simjanov. 

 
 
Petek, 1. september – petek, 8. september 2023 
V bosanske hribe 

• Program je v izdelavi in bo objavljen takoj, ko bodo poznani pogoji 
prevozov in bivanja. 

• Vodnika: Jože Stanonik, Stane Pintar. 
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Sobota, 2. september 2023 
Skuta (2533 m) 

• Začetek ture bo v Koncu pri tovorni žičnici za Kokrško sedlo. Po 
neoznačeni stezi čez Žmavcarje se bomo povzpeli do bivaka pod 
Skuto, od tu pa po ferati na vrh Skute. Po krajšem 
počitku bomo sestopili na Velike pode in čez Gamsov 
skret v dolino do izhodišča. 

• Zelo zahtevno brezpotje, 
• čas hoje: 9−10 ur, 
• vodnika: Janez Zidar, Roman Jelenc. 

 

Pogled na Skuto s poti iz Kokrškega sedla  
 
Sobota, 9. september 2023 
Kopica (2190 m) 

• Kopica je markanten vrh na sredi celotne verige vrhov nad dolino 
Triglavskih jezer. Kot nekakšen stražar bdi nad dolino. Umeščen je 
med Tičaricama in Zelnaricama. Pot nas bo vodila preko prelepih 
planin: Pri jezeru, Dedno polje in mimo Male Tičarice na Kopico. 
Sestop čez Štapce mimo koče pri Triglavskih jezerih do izhodišča 
ali pa preko Komarče k Savici. 

• Izhodišče: planina Blato, 
• lahka označena pot, čez Komarčo zahtevna pot, 
• čas hoje: 7 ur, 
• vodnika: Branko Velkavrh, Ivanka Dolenc. 

 

 
Naravni planinski šopek 
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Sobota, 16. september 2023 
Kokrška Kočna (2520 m) po JZ grebenu 

• Na turi bomo poiskali tri oporne točke: vstop v strmo grapo, staro 
lojtrco, Vratca in Križ. Zahtevno brezpotje s travnatimi strminami in 
drobirjem po skalovju vam bo ostalo še dolgo v spominu. Sestop po 
označeni poti do izhodišča. 

• Izhodišče: pri Suhadolniku, 
• zahtevno brezpotje in zahtevna označena pot, 
• čas hoje: 9 ur, 
• vodnika: Nataša Simjanov, Janez Zidar. 

 
Sobota, 23. september 2023 
Zaključek 47. sezone »Klub Lubnikarjev« 

• Naziv »Lubnikar« si pridobi oseba, ki v sezoni od 1. septembra do 
31. avgusta naslednje leto opravi najmanj 15 vzponov na Lubnik in 
se vpiše v posebno knjigo Lubnikarjev. Ob zaključku sezone je 
družabno srečanje v koči na Lubniku, združeno z občnim zborom 
Kluba Lubnikarjev in podelitvijo priznanj ter nagrad. 

• Program pripravi odbor Kluba Lubnikarjev. 
 
Sobota, 7. oktober 2023 
Setiče (1922 m), Javornik (1657 m), Avstrija 

• Iz kraja Sele-Cerkev se bomo odpravili na pot, sestopili pa v kraj 
Bajdiše. Več o turi boste izvedeli ob razpisu izleta. 

• Izhodišče: Sele - Cerkev,  
• nezahtevna neoznačena pot, 
• čas hoje: 8−9 ur, 
• vodnika: Franci Tavčar, Matjaž Peternelj. 

 

 
Pogled z zlatimi macesni obdane Travne doline proti Bohinjskim vratom in Vernerju                 

(vir: www.zivi-za-danes.com) 

 
Sobota, 14. oktober 2023 
Veliki Pršivec (2056 m) 

• Malo znan vrh se nahaja nad Krmo, nad skoraj 1000 m visoko 
prepadno steno in nam kot terasa pod Rjavino ponuja lepe razglede 
na najvišje vrhove Julijskih Alp: Triglav, Rž, Luknja peč, in cela 
veriga gora nad Krmo s Toscem in Vernarjem na koncu. 

• Izhodišče: parkirišče v dolini Krme, 
• zahtevna označena in neoznačena pot, 
• čas hoje: 8 ur, 
• vodnika: Roman Jelenc, Janez Zidar. 

http://www.zivi-za-danes.com/
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Sobota, 21. oktober 2023 
Po stari ruski cesti na Vršič in spust do izvira Soče − VGN 

• Avtobus bomo zapustili na višini okrog 1400 m nad Kočo na Gozdu. 
Potem se bomo po lepo ohranjeni cesti dvigali proti vrhu Vršiča. Na 
začetku nas bo spremljal gost bukov gozd, kasneje se srečamo s 
smrekami in kmalu zatem z macesni, ki bodo mogoče že dobivali 
zlatorumeno preobleko. Ob poti se nam bodo večkrat ponudili 
čudoviti razgledi na Prisojnik, okno in Ajdovsko deklico. Po počitku 
na vrhu se bomo spustili na drugo stran proti izviru Soče. Pot 
poteka večinoma skozi gozd po stari mulatjeri.  

• Izhodišče: Koča na Gozdu, 
• lahka pot, vzpona cca 350 m, 
• čas hoje: 5−6 ur, 
• vodnika: Iris Todorovič, Slavko Bašelj. 

 
 

 
Stara ruska cesta se vije zelo blizu Poštarskega doma na Vršiču. 

 
Sobota, 4. november 2023 
Po Loški planinski poti 

• Tudi letos bomo organizirali planinski izlet po LPP, ki je bila odprta 
ob 1000-letnici Škofje Loke (1973). 

• Odsek poti, izhodišče in cilj bodo objavljeni ob razpisu izleta. 
• Lahka markirana pot, primerna za vse planince, 
• čas hoje: okoli 6 ur, 
• vodnika: Slavko Bašelj, Matjaž Peternelj. 

 
 
Nedelja, 12. november 2023 
Izlet v neznano 

• Na martinovo soboto je čas za izlet v neznano. Na izletu bo čas za 
prijetno druženje in spoznavanje lokalnih znamenitosti. 

• nezahtevna pot, primerna za vse udeležence, 
• čas hoje: 2−3 ure, 
• vodnici: Slavica Laznik, Nežka Trampuš. 
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Sobota, 18. november 2023 
Izlet vodnikov 
Po dogovoru med vodniki sta Iztok Kužel in Iris Todorovič zadolžena za 
pripravo in izvedbo izleta vodnikov in njihovih partnerjev, upoštevajoč 
letni čas in vremenske razmere. 
 

Ankogel 

 
 
Sobota, 16. december 2023 
25. Na koline v loške hribe 

• Obiskali bomo eno od kmetij, koč ali gostišč v Škofjeloškem 
hribovju in se okrepčali z domačimi kolinami. Prijetno druženje ob 
koncu leta in dobro razpoloženje bo zagotovljeno. 

• Več informacij, kam in kdaj, bo podanih ob razpisu izleta. 
• Čas hoje: 3−4 ure, 
• vodnika: Jože Stanonik, Matjaž Peternelj. 

 
 

Zlatorumeni macesni ob stari Ruski cesti na Vršič
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V okviru PD Škofja Loka deluje tudi planinska sekcija, ki združuje kar tri 
skupine upokojencev. Prva skupina hodi na planinske izlete v četrtek, 
drugi dve z daljšimi in krajšimi turami pa v ponedeljek.  
 

 

IZLETI ČETRTKOVE SKUPINE UPOKOJENCEV 
 

Datum Cilj izleta 
  

14. januar Po poti slovenskega tolarja  (Slavica Laznik)                                                      
 

9. februar Gabrška gora  (Slavica Laznik) 
  

23. februar Pot oslovega hrbta - Marezige  (Dragica Gartner) 
  

9. marec Pot sedmih slapov  (Slavica Laznik) 
  

23. marec Babji zob - Talež  (Dragica Gartner) 
  

6. april Zeleni vir (Hrvaška)  (Slavko Bašelj) 
  

20. april Komna  (Branko Velkavrh) 
  

4. maj Banjšice  (Slavko Bašelj) 
  

18. maj Dovje−Plavški rovt  (Dragica Gartner) 
  

1. junij Skala−Žička kartuzija  (Slavica Laznik) 
  

15. junij Medvedje Brdo  (Slavica Laznik) 
  

29. junij Kamniški vrh  (Branko Velkavrh) 
  

13. julij Rutarski Vršič  (Slavko Bašelj) 
  

27. julij Ferata  (Slavica Laznik) 
  

10. avgust Gartnerkofel  (Slavko Bašelj) 
  

24. avgust Raduha  (Slavica Laznik) 
  

7. september Blegoš  (Slavica Laznik) 
  

21. september Rinsennock  (Dragica Gartner) 
  

5. oktober Čreta  (Slavko Bašelj) 
  

19. oktober Izvir Bohinjske Bistrice  (Slavica Laznik) 
  

2. november Žusem  (Dragica Gartner) 
  

16. november Tromeja  (Slavica Laznik) 
  

30. november Zaključni izlet v neznano N+S+D+M   (vsi vodniki) 
  

 
 
 

Predlagani planinski izleti so datumsko opredeljeni, vendar se v primeru 
neugodnih vremenskih razmer lahko prestavijo ali spremenijo. 
Podrobnejši opisi izletov bodo objavljeni na informativnih tablah DU 
Škofja Loka (Pošta, Šolska ulica, sedež DU, spletno mesto PD). 
 

Slavica Laznik,  
vodja četrtkove skupine upokojencev 
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IZLETI DVEH PONEDELJKOVIH SKUPIN UPOKOJENCEV 

 

Datum Cilj izleta 
  

30. januar Odvisno od vremena  (Draga) 
  

20. februar Okoli Velenjskega jezera ali morje  (Draga) 
  

13. marec Sv. Socerb−Motovun  (Draga) 
  

3. april Cerkno−Labinje –Poljane−Bolnica Franja  (Draga) 
  

17. april Grahovo –Temljine – Kneža (Julijana Trail)  (Draga) 
  

8. maj Planina pri Sevnici− Oslica  (Branko) 
  

22. maj Ptičji vrh v grebenu Golice  (Draga) 
  

5. junij Pastirska pot okoli Mirne gore  (Slavko) 
  

19. junij Koča na Šumiku−Žigartov vrh  (Branko) 
  

10. julij Planina Korošica pod Ljubeljsko Babo  (Draga) 
  

31. julij Aljažev dom v Vratih iz Mojstrane  (Slavko) 
  

21. avgust Planina Tamar in Oblakova pl. na Jelovici  (Draga) 
  

11. september Tegoška planina pod Košuto  (Draga) 
  

25. september Schoberriegel v Krških Alpah iz Turacher Hohe  

(Draga) 
  

9. oktober Zadnja Trenta – Zapotoški slapovi  (Branko) 
  

23. oktober Poludnik, po planinah (Avstrija)  (Draga) 
  

6. november Pot Srečka Kosovela od Sežane do Tomaja  (Slavko) 
  

20. november Iz Štivana, Devina do Desljana   (Draga) 
  

4. december Veternik iz Kozjega (Draga) 
 

• Pohodi, izleti bodo trajali 3−4 ure  ali 1,5−2 uri čiste hoje in so 
večinoma krožni.  

• Vodniki: Dragica Gartner, Franjo Koprek, Jana Bešter, Branko 
Velkavrh, Slavko Bašelj, Nežka Trampuš, Slavica Laznik. 

• Vodja skupine: Dragica Gartner. 
   tel.: 041 607-483, e-pošta: gartner.dragica@gmail.com  

• Podrobnejše informacije bodo na obvestilih, dodatne informacije pa 
pri Dragici Gartner preko tel. ali e-pošte.     »Z nami na pot!« 

Mlajša skupina »Kozlički«, OŠ Ivana Groharja na Svetem Mohorju, oktobra 2022 
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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 ali manj aktivno. Načrtovane planinske 
izlete v letu 2023 bomo vodili: Roman Jelenc, Matjaž 
Mrak in Iris Todorovič.  
 

V letu 2023 planiramo izpeljati štiri planinske izlete. 
Kdaj, kam in na kakšen način, pa bodo člani 
planinske sekcije obveščeni naknadno.  
 

Planinska sekcija je bila ustanovljena avgusta 1978 
v tedanji Termiki TOZD Proizvodnja Škofja Loka. Planinske izlete v letu 
2023 bo vodil planinski vodnik Matjaž Peternelj, pomočnik na izletih pa 
bo Franci Tavčar. 
 

Tudi v letu 2023 planiramo izpeljati en planinski izlet na mesec, vse pa 
bo odvisno od epidemiološke slike v Sloveniji in politike podjetja na tem 
zdravstvenem področju. Člani planinske sekcije bodo o izletih 
obveščeni naknadno. 
 

 
Pogled z Debele peči preko doline Krme proti Triglavu

 

• Javornik nad Črnim vrhom • Svinjak 

• Kozlek • Nanos 

• Debela peč • Porezen 

• Viševnik • Ratitovec 

• Krn • Sedmera jezera 

• Greben Mojstrovk • Brana 

• Lubnik, Blegoš večkrat letno  

 

Termine izletov bomo preko leta prilagajali programu društva in 
vremenskim prilikam.  

Plan izletov terapevtske skupnosti "Društvo projekt – človek" je 

pripravil planinski vodnik Franci Tavčar. Vse naštete izlete bo tudi vodil 
kot glavni vodnik.  
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ORGANIZACIJSKA SHEMA PLANINSKEGA 

DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA - 2017 

 
 
 

 
 

Ena izmed najpomembnejših nalog varuhov 
gorske narave je skrb za ohranjanje naravnega 
okolja. Odgovoren odnos do narave moramo 
začeti vzgajati najprej pri sebi, v naših družinah, 
pri prijateljih in na delovnih mestih. Na sprehodih v 
naravi se spočijemo, uredimo misli, naberemo 
energijo. Zato moramo poskrbeti, da bodo to možnost imeli tudi naši 
zanamci. Včasih se premalo zavedamo, kakšen privilegij je živeti in 
delati na tem prelepem koščku sveta. Narave in njenih vrednot ne 
moremo meriti, ker so neprecenljive. Kot je zapisal že Einstein: "Kar 
lahko štejemo, ni vredno šteti, kar pa je vredno, tega ne moremo šteti." 
Za osveščanje ljudi za ohranjanje narave bomo tudi v letu 2023 
organizirali predavanja in skupaj z vodniškim odsekom PD Škofja Loka 
izpeljali naslednje pohode: 

 

MESEC PLANINSKI IZLET 

marec Seška pot 
  

april Po rapalski meji 
  

maj  Košenjak 
  

oktober Po stari ruski cesti na Vršič 
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Je v razvojni fazi, z zelo obetajočimi možnostmi širjenja med sedanjimi 
člani PD in drugimi občani, ki v kolesarjenju vidijo zanimivo obliko 
rekreacije in druženja v naravi.  

 

Prizadevno skrbi za 103 km planinskih  poti, ki jih je 
potrebno občasno popravljati in redno označevati, da 
pripeljejo pohodnike na željeni cilj. Na pohodnike 
želimo vplivati, da ne delajo bližnjic in s tem erozije v 
naravnem okolju. Planinci hodimo po označenih 
planinskih poteh in s tem dajemo zgled tudi drugim pohodnikom.  

 

V PD Škofja Loka so se naši predniki zelo zgodaj zavedali, da je 

planinstvo treba graditi na mladih. Zato so ob podpori ravnateljev zelo 

zgodaj organizirali delo planinskih krožkov. Vodile so jih prizadevne 

učiteljice in mentorice. Začetki segajo v šolsko leto 1953/54, v tedanji OŠ 

Petra Kavčiča. Po izgradnji OŠ Cvetka Golarja je v šolskem letu 1975/76 

začel z delom tamkajšnji planinski krožek, v OŠ Ivana Groharja pa v letu 

1986/87, leto potem, ko je šola postala samostojna.

V letu 2007 je bil ustanovljen Odbor mentorjev planinskih skupin, kjer 
mentorice in vodnice usklajujejo, dopolnjujejo programe ter načrtujejo 
skupne aktivnosti.   

V vseh treh osnovnih šolah so organizirani planinski krožki na razredni 
in predmetni stopnji. Mladi planinci predstavljajo kar četrtino vseh članov 
loškega planinskega društva. Vodnice in mentorice prizadevno vodijo 
krožke s planinskimi vsebinami, s poudarkom na odnosu do okolja in 
medsebojnem spoštovanju. Krožki so v ponos vsem trem šolam. Vodijo 
jih: 
 

   Ivanka Dolenc -  vodnica, mentorica in  

       načelnica Odbora MPS 
     Jera Šuštar  -  mentorica 

Franjo Koprek  -  vodnik 
 
 

  Ana Bergant  

Ema Koplan  
Doris Kužel - vodnica in mentorica 
Nina Oman - vodnica 
 

 
 

   Petra Brišar Kalan 

             Irena Čerin 
             Romana Dolinar 
             Mateja Mohorič - vodnica 
 

Kot že v preteklosti, bo PD tudi letos podpiralo dejavnost mladih 
planincev v loških osnovnih šolah s polovičnim kritjem stroškov 
prevozov, izobraževanjem mentoric, v celoti pa izobraževanje vodnic, 
plezanje na umetni steni in nočitve v koči na Blegošu in domu na 
Lubniku. 

Zavedamo se, da je vložek v mlade planince vložek v našo planinsko 
prihodnost.  

 

Osnovna šola 
Ivana Groharja 
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Klub Lubnikarjev deluje že 45. sezono in traja od 1. septembra do          31. 
avgusta v naslednjem letu. Letno beležimo okoli 25 000 vpisov v posebno 
knjigo. Lubnikar postaneš, če v navedenem času lubnikarske sezone 
opraviš najmanj 15 vzponov na Lubnik s katerekoli smeri in se vpišeš v 
posebno knjigo. Postani tudi ti Lubnikar. 

Starejša skupina »Gamsi«, OŠ Ivana Groharja na Kompoteli, oktobra 2022

 

Blegoške korenine so pohodniki na Blegoš (1562 m), ki se vsaj 15-krat 
vpišejo v posebno knjigo v koči, v času od 1. maja do 30. aprila 
naslednjega leta. V teku je 15. sezona Blegoških korenin. Letno beležimo 
okoli 12 000 vpisov. Nekaj najbolj zagnanih se vpiše kar vsak dan, čeprav 
je Blegoš malo bolj oddaljen hrib Škofjeloškega pogorja.  

 

Ima 42-letno tradicijo. Na pot gremo v drugem vikendu v januarju. Zimske 
razmere, običajno sneg, včasih megla, led pa tudi dež, terjajo od 
pohodnikov dobro kondicijo in resen pristop. Kolono, po več sto 
udeležencev, vodijo k cilju na dražgoško slovesnost člani odbora in 
planinski vodniki loškega PD, ob sodelovanju gorskih reševalcev. 
Pridruži se nam. 

 

Spremlja dogodke na LPP, odpravlja pomanjkljivosti, ki jih opazijo 
pohodniki, zamenjujejo izrabljene ali odtujene žige, vzpodbuja 
vzdrževanje označevanj poti s sosednjimi PD škofjeloškega območja in 
potrjuje dnevnike opravljene LPP. 

 

Spremlja poslovanje Doma na Lubniku in Koče na Blegošu. Predlaga, 
organizira in izvede vzdrževalna ter obnovitvena dela, ki so potrebna za 
nemoteno funkcioniranje. Spremlja ponudbo obeh koč, zadovoljstvo 
obiskovalcev, njihove pobude in predloge. S celotnim imetjem PD 
upravljamo kot dober gospodar in ga v skladu z možnostmi ustrezno 
plemenitimo.  

 

Ima željo pridobiti med planince čim več mladih, zlasti tistih, ki so zapustili 
osnovnošolske klopi. Nudi zanimive ture, ki bi lahko pritegnile mlade, 
dokazovanja željnih. Ni edini cilj čim hitreje doseči željeni cilj, pač pa 
druženje sebi enakih, ki iščejo svoj prostor v življenju.  
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Vsi najvišji vrhovi v Julijskih Alpah z vrha Vrh Dunje. (vir: www.zivi-za-danes.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uredil: Roman Jelenc 
Lektorirala: Dana Mohar 
Izdalo: PD Škofja Loka, naklada 1000 izvodov 
Tisk: TISK ŽNIDARIČ, d.o.o., Kranj  
Slike v brošuri: prispevali vodniki in planinci PD Škofja Loka, iz arhiva, s spleta … 

http://www.zivi-za-danes.com/

