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Sončen torek zvabi nas v planine, 

tam dan vedno nam prehitro mine. 

Vsak letni čas narava nov obraz ponudi,        

lepotam se človek vedno znova čudi.  

Zato veselo pojdimo tja med zelene griče, 

prisluhnimo naravi, ko nas vabi – kliče! 

 

PLANINCI VABIJO 

 

PROGRAM PLANINSKIH IZLETOV 

OD 01. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2023 

 

24. januar ORLE /Ida/ 
❖ prevoz osebnimi vozili ali LPP 

3 ure hoje, izhodišče Fužinski grad 
 

14. februar LUBNIK (1025 m) /Nevenka/  
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

3 ure hoje, izhodišče Gabrovo, 525 m v.r. 
 

07. marec SV. TROJICA NAD PIVKO (1106 m) /Jožica S. 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

4 ure hoje, izhodišče Slovenska vas, 600 m v.r. 
 

21. marec KORENO (729 m) IN SAMOTORICA (665 m) /Betka/ 
❖ prevoz minibusom ali osebnimi vozili 

   4 ure hoje, izhodišče Horjul  

 

 

04. april SV.OŽBOLD NAD ZMINCEM (859 m) /Roman/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili  

4,5 ure hoje, izhodišče Puštal na Dobravi, 535 m v.r. 
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18. april TRDINOV VRH (1178 m) /Anica/ 
❖ prevoz z minibusom 

5 ur hoje, izhodišče Gabrje, 778 m v.r. 

 

09. maj POHORSKA VZPENJAČA – RUŠKA KOČA NA AREHU 

(1246 m) /Marta/ 

❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

4 ure hoje, izhodišče Pohorska vzpenjača, 300 m v.r. 

 

23. maj AJDNA (1046 m) – mimo Valvazorjevega d./Marta/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

4 ure hoje, izhodišče Poljana (Završnica), cca 650 m v.r. 

   

06. junij STRUŠKA (1944 m) /Draga Š./ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

4 ure hoje, izhodišče Križovec, 800 m v.r. 

 

20. junij SORIŠKA PLANINA /Marta/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

5 ur hoje, izhodišče Litostrojska koča, cca 500 m n.v. 

 

11. julij OGRADI (2087 m) /Andrej in Ksenija/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

3 ure hoje, izhodišče Planina Blato, 1000 m v.r. 

 

25. julij VISOKI OBIR (2139 m) /Marta/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

4 ure hoje, izhodišče Kapelška koča, 586 m v.r. 

 

08. avgust VOGEL (1922 m)  /Staša/  
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

5 ur hoje, izhodišče Ski hotel Vogel, 550 m n.v. 

 

22. avgust VELIKI ZVOH (1971 m) /Boštjan/  
❖ prevoz minibusom ali osebnimi vozili 

4 ure hoje, izhodišče Planina Jezerca, 575 m v.r. 
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05. september KAPELICA NA MOLIČKI PLANINI (1780 m) /Marta/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

5 ur hoje, izhodišče Planina Ravne,  475 m v.r. 

 

19. september KAMNITI LOVEC (2071 m) /Marta/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

3 ure hoje, izhodišče Sv. Višarje, 360 m v.r. 

 

10. oktober POHOD NAD DOLINO BAŠKA GRAPA /Anka/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

5 ur hoje, izhodišče Baška grapa 
 

24. oktober KOČA NA SV.ANI NA MALI GORI (910 m) /Dragica/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

3 ure hoje, izhodišče Ribnica (Lepovče), 435 m v.r. 

 

14. november STRUNJAN-PIRAN-PORTOROŽ /Ana/ 
❖ prevoz z minibusom ali osebnimi vozili 

4 ure hoje, izhodišče Strunjan 

 

19. december ZAKLJUČEK PLANINSKEGA LETA 
  

 

❖ Vse nove upokojenke in upokojence vabimo, da se nam pridružijo.  

❖ Program je prilagojen našim sposobnostim, predvsem pa nas pohodi  

v naravi napolnijo z novimi močmi.   

❖ Program izletov je le okviren in se lahko spremeni zaradi okoliščin, ki  

jih vnaprej ni mogoče predvideti.  

 

Vsak udeleženec odgovarja sam za svojo varnost! 
 

 

❖ TOČNA URA ODHODA KOT TUDI POTREBNI DRUGI 

NAPOTKI ZA ODHOD IZ LJUBLJANE BODO NAVEDENI  V 

REDNEM SOBOTNEM OBVESTILU O POHODU. 
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❖ Na pohod gremo le z vplačano članarino pri planinskem društvu, ki nam hkrati 

zagotavlja zavarovanje v primeru nezgode. 

❖ Za prijetno vzdušje na izletih skrbimo vsi, tako da smo za hojo primerno 

obuti, pri hoji previdni in zmerno hitri ter obzirni do počasnejših. 

❖ V primeru  slabega vremena izlet odpade oz. se prenese na naslednji dan. 

❖ Na izlete z minibusom je obvezna prijava najmanj dva dni pred izletom in le-

ta velja kot dokončna potrditev udeležbe pohoda.  

❖ Obvestila o izletu pošilja praviloma v soboto zvečer eden izmed pohodnikov in 

sprejema prijave najkasneje do nedelje zvečer do 19. ure. 

❖ Društvo NLB krije del stroškov prevozov z minibusom ali npr. žičnico v višini 

10 EUR udeležencem pohoda. 

❖ Kraj in čas odhoda iz Ljubljane bosta določena sproti po predhodnem 

dogovoru in navedena v obvestilu o pohodu. 

❖ Informacije: vsak ponedeljek med 19:00 in 20:00 uro 

 Jana Štrancar  031 736 855 

 Dragica Černigoj 040 710 777 

 Marta Nastran 031 267 872 

          

 


