
                           

     PD ZZV CELJE VABI 

      v nedeljo, 23. 10. 2016 ob 06. uri, 

 
na planinski pohod na Jelenk. Nahaja se nad Spodnjo Idrijo in se zajeda med 

Spodnjo Kanomljo in dolino Idrijce. 
 

Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal ob 06. uri, z ostalih postajališč pa kot 

običajno. Zapeljali se bomo mimo Ljubljane, Logatca, Idrije vse do Spodnje 

Idrije, kjer se naša pot prične.  

Hodili bomo po lahki označeni poti in bomo do vrha premagali dobrih 800 m 

višinske razlike, za kar bomo potrebovali dobri dve uri do vrha.  

Druga skupina se med potjo loči in se povzpne čez Kendove robe, kjer je del zelo 

zahtevne poti. Za to pot je potreben samovarovalni komplet s čelado. Pri Hladniku 

se poti združita. 

Sestopili bomo čez Kovk proti Spodnji Kanomlji in za sestop porabili približno 2 

uri in pol. Možna je krajša varianta – nazaj po isti poti. 

Varianta še krajše poti je, da se skupina napoti v Spodnji Idriji na sprehajalno pot 

ob reki Idrijci, ogled Kendovega dvorca in cerkve sv. Marije na  Skalci.  

 

Za pohod udeleženci potrebujejo planinske čevlje, oblačila primerna letnemu 

času, priporočamo pohodne palice. Hrana in pijača je iz nahrbtnika. 

Strošek pohoda znaša 17 € in ga poravnate na avtobusu. Od udeležencev 

pričakujemo, da svojo morebitno odjavo pravočasno sporočijo. 

 

Pohod bosta vodila VPZS  

Franja FERK, tel. 051 320 988, el.naslov: franja.ferk@gmail.com in 

Franjo KUNEJ, tel. 031 706 509, el.naslov: franjokunej@gmail.com, 

ki sta vam na razpolago za dodatna pojasnila in prijave. 

 
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridružuje pravico do določenih 

sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi, da je seznanjen 

z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano 

članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in 

mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

 

VABLJENI NA IDRIJSKE PLANINE! 

 J E L E N K  

          1107 m 
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