
  

 

 

 

OKVIRNI PLAN POHODOV 
1. polletje 2016 

 

31.01.2016 Adergas (424 m) – 
Štefanja Gora (748 m)  
 

Štefanja gora na kateri 
stoji cerkev svetega 
Štefana, se nahaja nad 
Cerkljami na Gorenjskem.  
 
Lahka označena pot / 1h 
 

 

08.02.2016 Pot kulturne dediščine 
Pot kulturne dediščine je pohodniška pešpot, ki poteka po 
vaseh v Občini Žirovnica, kjer stojijo rojstne hiše Matije 
Čopa, Frana Saleškega Finžgarja, Janeza Jalna, Franceta 
Prešerna ter čebelnjak Antona Janše. Pot se začne v 
Žirovnici, konča pa v Vrbi. Dolga je dobrih osem kilometrov, 
pohodnik pa jo prehodi v dveh oziroma v štirih urah, če si 
ogleda še notranjosti hiš omenjenih literatov.  

28.02.2016 Ribnica (489 m) – Sveta Ana nad 
Ribnico (920 m)  
Ribniška naravoslovna pot je nekaj 
posebnega, saj zaradi velike višinske 
razlike med začetno (Ribnica, 489 m) 
in končno točko (Stene Sv. Ane, 964 
m) obiskovalcu omogoča, da se na 
razmeroma majhni razdalji seznani s 
tremi višinskimi vegetacijskimi pasovi. 
Lahka označena pot / 1,5 h 
 

 

13.03.2016 Podgorje (518 m) – 
Slavnik (1028 m) 
Slavnik je razgledna gora, 
ki se dviga južno od 
Kozine in zahodno od 
Podgorja. Le nekaj 
korakov pod vrhom se 
nahaja Tumova koča na 
Slavniku, ki so jo odprli 
leta 1957. 
Lahka označena pot / 1,5 
h 
 

 

 



 
 
17.04.2016 

 
 
Bistriška planina (950 m) – Dobrča 
(1634 m) 
Dobrča je 1634 m visoka gora, ki se 
nahaja med Begunjami in Tržičem. Z 
vrha se nam odpre lep razgled na del 
Julijskih Alp, ter del zahodnih in 
osrednjih Karavank. Za še lepši 
razgled, pa se je vredno povzpeti na 
5 minut oddaljen Šentanski vrh. 
Lahka označena pot / 1,5 h 

 
 
 

 

 
 
22.05.2016 

 
 
Kraški Rob / Hrastovlje 
Kraški rob označuje značilno 
pokrajino v koprskem zaledju, kjer se 
kraška planota prevesi v flišno 
pokrajino Slovenske Istre in 
predstavlja geološko in podnebno 
mejo. Razteza se okoli 20 km od 
Socerba ob slovensko-italijanski meji 
pa vse do Mlinov ob slovensko-
hrvaški meji.  
Hrastovlje so mediteranska pod 
Kraškim robom poznana po freskah 
lokalne cerkve, poimenovanih 
Mrtvaški ples. 

 
 

  

 
 
 
19.06.2016 

 
 
Jakobe (1410 m) – Kordeževa glava - 
Peca (2125 m) 
Kordeževa glava bolj znana pod 
imenom Peca je najvišji vrh pogorja 
Pece. Nahaja se na meji z Avstrijo 
nad Mežiško dolino na Koroškem. 
Slovenci Peco poznamo predvsem 
zaradi pripovedke o kralju Matjažu in 
njegovi votlini na slovenski strani 
gore 
Lahka označena pot / 2,5 h 

 
 

  

 
 


