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Spoštovani, 
 
plan za leto 2023 smo zasnovali malo drugače kot prejšnja leta, ker je zelo nehvaležno datumsko umestiti ture 
toliko časa vnaprej. Pripravili smo seznam lahkih, zahtevnih in zelo zahtevnih tur, ki se bodo vrstile po napisanem 
vrstnem redu, če bodo razmere to dopuščale, drugače pa bo vrstni red malo premešan ali pa se tura nadomesti z 
rezervno turo. V plan smo tokrat prvič dodali tudi ture v tujini, večdnevne ture, eko ture in skupne ture. 
 
Lep planinski pozdrav. 
 
Visoko: 15.12.2022                                                                                                                       Bojan Mohar, predsednik 
 

 
 
 

Plan za leto 2023 
 

Legenda 
Eko tura: do izhodišča in nazaj se odpravimo peš, z vlakom, avtobusom ali kolesom 
Skupna tura: tura se prične in zaključi na istem izhodišču, različni težavnostni skupini, pa ubereta vsaka svojo pot 
 

 
Lahke ture 
 

 
1.   Ermanovec 
2.   Goli vrh 
3.   Hotunjski vrh 
4.   Koča na Uskovnici (iz Stare Fužine) 
5.   Boč 
6.   Mali Golak 
7.   Čaven (Mali in Veliki Modrasovec) 
8.   Adam in Eva  
9.   Predmeja - pot po Robu - Otliško okno - Sinji vrh 
10. Velika Raduha 
11. Vogel - Komna 
12. Stol - Potoški stol - Vajnež 
13. Ojstrc/Hochobir (AUT) 
14. Krniška glavica/Jof di Sompdogna (ITA) 
15. Golica/Koralpe/Grosser Speikkogel (AUT) 
16. Večerna tura z baklami (verjetno Tamar) 

Eko tura 
Podbrdo - Črna Prst - Bohinjska Bistrica 

Več dnevna tura 
 
1. dan: Planina Ravne - Dleskovec - mimo Moličke 
planine - Kocbekov dom na Korošici - Lučki dedec - 
Mala Ojstrica - Molička Planina 
 
2. dan: Velika Zelenica - Vrh Veža - Molička Peč - 
Planina Ravne 

Skupna tura 
Krniške skale/Gartnerkofel 
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Zahtevne ture 
 
1. Debela peč 
2. Stol 
3. Suhi vrh (Nanos) po zahtevni poti 
4. Zavetišče pri Abramu in Eko koča Nanos  
    (čez Gradiško turo po zahtevni) 
5. Vrtača 
6. Brana 
7. Konj in Rzenik 
8. Stenar 
9. Poldašnja špica/Jof di Miezegnot (ITA) 
10. Prestreljenik 
11. Tolsta Košuta (zahodni in vzhodni vrh) 
12. Javornik in Visoki vrh (Jezersko) 

Rezervne ture 
• Zelenjak 
• Viš - Jof Fuart (ITA) 
• Planjava (in Brana)  
• Bovški Gamsovec 
• Govca (Olševa) 
• Košutica 
• Ruška koča na Arehu - Slap Mali Šumik 
• Tolsti vrh nad Celjsko kočo 
• Veliki Draški vrh (letna, zimska) 
• Kalška gora (letna) 

Več dnevna / eko tura 
Ljubljana - Kredarica (3-4 dni) 

Skupna tura 
Mangart – Italijanska pot 

 
Zelo zahtevne ture 

 
1. Velika Zelenica/Molička peč 
2. Storžič 
3. Planjava 
4. Ferata Gradiška tura in do Nanosa 
5. Briceljk z Bavšice 
6. Rjavina po plezalni 
7. Mrzla gora z Logarske doline 
8. Velika Ponca z Belopeških jezer 
9. Vrtača čez malo glavo 
10. Stenar čez vratca  

Eko tura 
• ferata Renke  

(z vlakom iz LJ do Save in peš do ferate) 
• Skuta in bivak 

(s kolesi do Kamniške Bistrice, spanje) 

Skupna tura 
Mangart – Slovenska pot 
Krniške skale/Gartnerkofel - ferata Däumling (B/C) 

Več dnevna tura 
T'gajstn dopust (visokogorje, min. 2 dni) 

 
Dogodki odseka za varstvo gorske narave 

1. Čiščenje alg v Dvojnem jezeru *2 dnevni dogodek – (2/2 aprila – ½ junija) 
Ob hoji ob obali Dvojnega jezera lahko opazimo alge. Slednje so se zaradi človekovega vnosa invazivnih 
tujerodnih vrst rib (pisanec in zlatovščica) in odpadnih voda koče pri Dvojnem jezeru močno razširile ter 
porušile krhko naravno ravnovesje v jezeru. Spomladi bomo s pomočjo Zavoda za Ribištvo skušali jezero 
očistiti alg. 
2. Fotolov flore na Zelenici (april-maj) 
Hoja v hribe ni le osvajanje vrhov, temveč odkrivanje lepot, ki nam jo tamkajšnja narava ponuja. Velikokrat pa 
nam slednje ne uspe ujeti v fotoobjektiv oz. fotoaparat telefona. Andrej Pavlin, fotograf in strasten planinec 
(med tudi drugimi član PD Kranjski Gamsi), bo z nami delil svoje izkušnje in nasvete o fotografiji. Skupaj z njim 
se bomo odpravili odkrivat pester svet flore (rastlinstva) na območju Zelenice. 
3. Obisk jame Marijino brezno (april-maj) 
Marijino brezno je labirint mestoma zelo ozkih rovov, sestavljena iz več votlin, ki segajo kar 275 metrov 
globoko pod zemljo, in se odpira zahodno od Škofjeloškega gradu. Med večjimi prostori je 130 metrov dolga, 
do 30 metrov široka in do 13 metrov visoka Velika podorna dvorana. V jami podnevi prebiva velika kolonija 
netopirjev, zato je vhod zaprt. Čeprav se slednji nahaja tik ob makadamski poti je mimoidočega sprehajalca 
skoraj da neopazen. 
4. Invazivke ob reki Kokri (oktober – november) 
Tokratno naravovarstveni izlet bo namenjen poznavanju invazivnih vrst ob reki Kokri. Ob poti, ki nas bo vodila 
od vasi Hotemaže pri Preddvoru vse do kanjona Kokre v Kranju bomo popisali vse invazivne vrste ter jih na 
določenem območju tudi odstranili. Poleg tega pa bomo spoznali tudi samo reko Kokro s svojimi značilnostmi 
ter izvedli meritev pretoka reke. 

 


