
Opis čas hoje zahtevnost

ned. 2. 1. Dobrovlje 5 ur lahka zimska

sob. 15. 1. Zdravju naproti 5 ur lahka zimska

ned. 16. 1. Montefortino 6 ur lahka zimska

ned. 23.1. Monte Cocco 9 ur zahtevna zimska

ned. 23. 1. Malič 3 ure lahka zimska

sob. 29. 1. Šmarje - Podnanos 6 ur lahka zimska

ned. 30. 1. Menina 6 ur srednje zahtevna

sob. 5. 2. Rinke 9 ur zelo zahtevna

tor. 8. 2. Polinik 8 ur zelo zahtevna 

tor. 8. 2. Kulturni pohod - Podolševa - Sv.Duh 5 ur lahka zimska

sob. 12. 2. Dramlje 5 ur lahka zimska

sob. 19. 2. Plešivec - Uršlja gora 5 ur lahka zimska

pet. 25. 2. Občni zbor

sob. 26. 2. Sonnblick 2 dni zelo zahtevna

ned. 27. 2. Sonnblick 2 dni zelo zahtevna

sob. 5. 3. Jurčičev pohod 5 ur lahka zimska

ned. 6.3. Smrekovec 6 ur lahka zimska

sob. 12. 3. Javornik 7 ur zahtevna

sob. 19. 3. Resevna 3 ure lahka zimska

sob. 26. 3. Gorjanci 6 ur lahka zimska

sob. 2. 4. Petrova gora 9 ur lahka

sob. 16. 4. Rab - Pag 2 dni lahka

ned. 17. 4. Rab - Pag 2 dni lahka

sre. 27. 4. LJ - CE - MB 6 ur lahka

pet. 6. 5. Zavižan 6 ur sredogorje

sob. 7. 5. Zavižan 6 ur sredogorje

ned. 8. 5. Zavižan 5 ur sredogorje

sob. 14. 5. Pohorje 4 ure lahka

sob. 21. 5. Kolo - nad reko Dragonjo 50 km srednje zahtevna

sob. 28. 5. Zahodni Julijci 10 ur zahtevna

ned. 29. 5. Po Šentiljski poti I.del 4 ure lahka

sob. 4. 6. dan Slovenskih planincev 2 ur lahka

ned. 5. 6. Po sledeh soške fronte 5 ur srednje zahtevna

ned. 12. 6. Zbor planincev PT Slovenije lahka

sob. 18. 6. Kalška gora 8 ur srednje zahtevna

sob. 25. 6. Dovška Baba 4 ure lahka

sob. 2. 7. Kanin - Rombon 9 ur srednje zahtevna

ned. 3. 7. Cvetki in Borisu v spomin 5 ur lahka

sob. 9. 7. Wiesbachhorn 8 ur zelo zahtevna

sob. 16.7. Višarje 5 ur lahka
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sob. 16. 7. Mont Blanc 4 dni zelo zahtevna

ned. 17. 7. Mont Blanc 4 dni zelo zahtevna

pon. 18. 7. Mont Blanc 4 dni zelo zahtevna

tor. 19. 7. Mont Blanc 4 dni zelo zahtevna

sob. 23. 7. Velika planina 6 ur lahka

sob. 30. 7. Kočna 2 dni zelo zahtevna

ned. 31. 7. Kamniško-Savinjske Alpe 2 dni zelo zahtevna

sob. 6. 8. Vrbanove špice, Cmir 2 dni zelo zahtevna

ned. 7. 8. Rjavina 2 dni zelo zahtevna

sob. 13. 8. Avstrija 2 dni zelo zahtevna

ned. 14. 8. Avstrija 2 dni zelo zahtevna

sob. 20. 8. Reisseck 6 ur zahtevna

pet. 26. 8. Dolomiti 9 ur zelo zahtevna

sob. 27. 8. Dolomiti 9 ur zelo zahtevna

ned. 28. 8. Dolomiti 9 ur zelo zahtevna

sob. 3. 9. Veliko Špičje 2 dni zahtevna

ned. 4. 9. Kanjavec 2 dni zahtevna

sob. 10. 9. Zabrložnica 8 ur brezpotje

sob. 17. 9. Po Šentiljski poti II. Del 5 ur lahka

sob. 17. 9. Visoka Ponca 12 ur zelo zahtevna

ned. 18. 9. Visoka Ponca 9 ur zelo zahtevna

sob. 24. 9. Kalnik (Varaždin) 6 ur srednje zahtevna

sob. 1. 10. Olševa 6 ur srednje zahtevna

sob. 8. 10. Izlet v neznano 4 ure lahka

sob. 15. 10. Veliki Zvoh, Vrh Korena in Kompotela 5 ur srednje zahtevna

sob. 22. 10. Sv. Trojica 5 ur lahka

sob. 5. 11. Učka 8 ur lahka 

sob. 12. 11. Levstikova pot 6 ur lahka 

sob. 19. 11. Vertovčev pohod 5 ur lahka 

sob. 17. 12. Čez goro k očetu 6 ur lahka zimska

naslovi in telefonske številke vodnikov

Romana Daugul - romana.daugul@siol.net 031 573 016

Ludvik Miklavc - miklavc.ludvik@siol.net 031 325 593

Peter Pasar - pasar.peter@siol.net 040 209 690

Gojko Šmid - gojko.smid@gmail.com 041 621 480

Luka Lukanc - luka2003@siol.net 041 698 740

Ferdo Glavnik - ferdinand.glavnik@siol.net 031 323 353

Janez Verk - janez.verk@gmail.com 051 305 528

Martin Škoberne - martin.skoberne@triera.net 041 663 865

Igor Golčman - igor.golcman@mobitel.si 031 397 344

OPOZORILO!!
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NOVEMBER

S prijavo udeleženec potrdi, da je pripravljen na varno sodelovanje na izletu, to pomeni, da se zaveda svojih zdravstvenih, fizičnih 
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VARNO V GORE

V gore se podamo le zdravi in fizično pripravljeni. Oprema naj bo primerna težavnosti ture in vremenskim pogojem. Zaradi osebne varnosti je 

je priporočljivo domače seznaniti, kam se podajamo in kdaj se predvidoma vrnemo. Med turo se v kočah in na vrhovih obvezno vpisujemo

 v vpisne knjige.

 in čas trajanja ture. 

ne ovirajo pri hoji. Zgornji del obleke je lahko iz volne ali flisa, ki je zračen in topel, vendar je bolje vzeti dva tanka kot en debel pulover.

SPLOŠNA OPREMA: Nahrbtnik naj bo dovolj prostoren in lahek ter nepremočljiv. Svetilka, hrana (vsaj za en dan), pijača (brez alkohola!), 

žepni nož, toaletni pribor ter osebni dokumenti in osebna prva pomoč so obvezni del planinske opreme. V primeru nepredvidenih težav je 

vponke z matico, plezalni pas in čelada. 

in tehničnih sposobnosti. Ter seveda ima urejeno članarino za tekoče leto. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve 

vodje izleta, sicer hodi na lastno odgovornost!!!

za dvojne nogavice. Spodnje perilo naj bo zračno. Hlače so lahko pumparice ali dolge pohodne hlače, ki pa naj bodo ohlapne, da nas 

OSEBNA OPREMA: Najpomembnejši so čevlji. Le-ti naj bodo visoki, z dobro profiliranim podplatom, predvsem pa udobni in dovolj veliki

TEHNIČNA OPREMA: Zložljive palice in dereze ter cepin (pozimi). Kadar se odpravljamo v visokogorje, ne smejo manjkati pomožne vrvice, 

PLANINSKA OPREMA nas varuje pred vremenskimi vplivi ter mehanskimi poškodbami. Prilagoditi jo moramo glede na zahtevnost 

ZAŠČITNA OPREMA: Vetrovka je najprimernejša iz goretex-a ali podobnega materiala, ker prepušča vlago, ki jo oddaja telo, hkrati pa nas

varuje pred zunanjo vlago in vetrom. Za zaščito pred mrazom so najboljši flisi, ker so lahki in odlični toplotni izolatorji. Pelerino ali 

ali dežnik (lahko tudi oboje), gamaše, rokavice, kapo, sončna očala in zaščitno kremo je pametno vzeti s seboj. 

postal nepogrešljiv GSM aparat (seveda s polno baterijo in seznamom ustreznih klicnih številk – GRS, policija, oskrbniki bližnjih koč, domači ...).
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S prijavo udeleženec potrdi, da je pripravljen na varno sodelovanje na izletu, to pomeni, da se zaveda svojih zdravstvenih, fizičnih 



vodnik

V gore se podamo le zdravi in fizično pripravljeni. Oprema naj bo primerna težavnosti ture in vremenskim pogojem. Zaradi osebne varnosti je 

je priporočljivo domače seznaniti, kam se podajamo in kdaj se predvidoma vrnemo. Med turo se v kočah in na vrhovih obvezno vpisujemo

ne ovirajo pri hoji. Zgornji del obleke je lahko iz volne ali flisa, ki je zračen in topel, vendar je bolje vzeti dva tanka kot en debel pulover.

SPLOŠNA OPREMA: Nahrbtnik naj bo dovolj prostoren in lahek ter nepremočljiv. Svetilka, hrana (vsaj za en dan), pijača (brez alkohola!), 

žepni nož, toaletni pribor ter osebni dokumenti in osebna prva pomoč so obvezni del planinske opreme. V primeru nepredvidenih težav je 

in tehničnih sposobnosti. Ter seveda ima urejeno članarino za tekoče leto. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve 

za dvojne nogavice. Spodnje perilo naj bo zračno. Hlače so lahko pumparice ali dolge pohodne hlače, ki pa naj bodo ohlapne, da nas 

OSEBNA OPREMA: Najpomembnejši so čevlji. Le-ti naj bodo visoki, z dobro profiliranim podplatom, predvsem pa udobni in dovolj veliki

TEHNIČNA OPREMA: Zložljive palice in dereze ter cepin (pozimi). Kadar se odpravljamo v visokogorje, ne smejo manjkati pomožne vrvice, 

PLANINSKA OPREMA nas varuje pred vremenskimi vplivi ter mehanskimi poškodbami. Prilagoditi jo moramo glede na zahtevnost 

ZAŠČITNA OPREMA: Vetrovka je najprimernejša iz goretex-a ali podobnega materiala, ker prepušča vlago, ki jo oddaja telo, hkrati pa nas

varuje pred zunanjo vlago in vetrom. Za zaščito pred mrazom so najboljši flisi, ker so lahki in odlični toplotni izolatorji. Pelerino ali 

postal nepogrešljiv GSM aparat (seveda s polno baterijo in seznamom ustreznih klicnih številk – GRS, policija, oskrbniki bližnjih koč, domači ...).


