
Program izletov, pohodov in 
drugih aktivnosti v letu 2023
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TZO 16A, 1330 Kočevje
http://www.planinsko-drustvo-kocevje.si
pdkocevje@pzs.si

Število članov: okoli 300
Uradne ure v pisarni: vsak torek od 17h - 19h
Predsednik PD Kočevje: Bojan Ciglič, tel.: 031-582 387
Načelnik vodniškega odseka: Toni Žuk, tel.: 041-322 918
Vodniki: Vida Ofak, tel.: 041-489 534; Branka Rajner, tel.: 031-329 035; Štefka Ule, tel.: 
051-410 577; Simon Figar, tel.: 041-373 184; Zinka Levstik, tel.: 031-212 894; Peter Poje, 
tel.: 031-598 666; Jože Poje, tel.: 031-761 956; Tomaž Špehar, tel.: 041-395 447; Tone 
Ožbold, tel.: 041-359 768; Milan Mlakar, tel.:  041-351 482; Dare Lipovac, tel.: 041-572 576
Načelnica mladinskega odseka: Zinka Levstik, tel.: 031-212 894
Mentorji: Polonca Kalič, Melita Berlan, Branka Rajner, Nadja Obrstar, Maša Blažič
Načelnik gospodarskega odseka: Bojan Ciglič, tel.: 031-582 387
Načelnik odseka za pota in markacije: Stane Vidovič, tel.: 031-740 551
Načelnik turno-kolesarske sekcije: Bojan Briški, tel.: 040-234 715 
Vodniki TKS: Bojan Briški, Tadej Majerle, Urša Napret
Načelnica odseka za varstvo gorske narave: Tina Kotnik, tel.: 041-657 393

Društvo ima v lasti in upravljanju planinsko postojanko »Kočo pri Jelenovem studen-
cu«. Koča ima dve gostinski sobi z okoli 40 sedeži v vsaki sobi, 7 različno velikih sob od 
2 do 12 ležišč (skup no 50), pred kočo pa je prostora za okoli 100 gostov. Koča je odprta 
od petka popoldne do nedelje zvečer in ob praznikih skozi celo leto razen 1. novembra. 
Kočo oskrbuje in skrbi za goste oskrbnik koče, tel.: +386 41-521 001. Koča je dostopna 
po planinskih poteh iz več smeri, iz Kočevja porabimo okoli 1 uro hoje, z avtom do 
parkirišča nad kočo pa je 9 km po gozdni cesti. V koči vas bodo prijazno sprejeli in vam 
ponudili hrano in pijačo po dostopnih cenah.
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JANUAR

sre.
18.

Ljubljanski grad (376 m) in 
Šmarna gora (676 m)

3h Lahka pot

Ljubljanski grad lahko s tirno 
vzpenjačo ali peš
Tacen – Šmarna gora čez 
Spodnjo kuhinjo

Vida Ofak
Štefka Ule

sob.
28.

Pogorje Košute – Planinski 
dom na Kofcah (1488 m) 

3h
Lahka pot
snežna tura 

Parkirišče pred kmetijo 
Matizovec – kmetija Matizovec 
(915 m) – Dom na Kofcah, 
sestop po isti poti

Peter Poje
Zinka Levstik

FEBRUAR

sre.
8.

Pohod ob kulturnem 
prazniku do koče pri 
Jelenovem studencu 

1h 
30‘ 

Lahka pot
snežna tura

Kočevje (parkirišče PD, 460 m) 
– Kalanova ali Grajska pot – 
Koča pri Jelenovem studencu 
(850 m)

Branka Rajner
Zinka Levstik

sre.
15.

Golovec  (450 m) – Orle 
(458 m)

3h Lahka pot
Ljubljana (Grubarjeva brv) – 
Mazovnik (Golovec) – Orle

Vida Ofak
Štefka Ule

sob.
18.

Škofjeloško hribovje – 
Lubnik (1025 m)

5h

Škofja Loka – Loški grad – 
domačija Grebenar – Stari 
grad – Gabrovo – Dom na 
Lubniku – Lubnik

Tone Ožbold
vodniki PD

pet.
24.

Občni zbor članov PD Kočevje

MAREC

sob.
11.

Viševnik (2050 m) 5h
Lahka pot
snežna tura

Rudno polje (1370 m) – vrh 
Viševnika (2050 m), sestop po 
isti poti

Simon Figar
Toni Žuk

sre.
15.

Turjak (520m) – Županova 
jama (440m) – Grosuplje 
(343 m)

4h Lahka pot

Turjak – Gradež – Velike 
Lipljene – Županova jama 
– po Grosupeljski pešpoti v 
Grosuplje

Štefka Ule
Vida Ofak

sob.
18.

Parenzana 4-5
Srednje 
težka

Seča
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

APRIL

sob.
1.

Gradišče – Abram  
skupna tura s PD Ribnica

7h
7h
6h

Zelo 
zahtevna 
pot
Lahka pot

A: Furlanova  in Otmarjeva pot
B: Furlanova pot
C: Plaz (528 m)

Simon Figar
Toni Žuk
vodniki PD

pon.
10.

Blagoslov koles 2-3 Lahka Parkirišče Šole ob Rinži
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

PROGRAM IZLETOV IN POHODOV ZA LETO 2023

Dan Naziv izleta — pohoda in 
druge aktivnosti

Čas/
ure Težavnost Izhodišče, vzpon, sestop Vodnik, 

pomočnik
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sob.
15.

Krajinski park Ljubljansko 
barje

Lahka pot
Koliščarji na Ljubljanskem 
barju

Varuhi gorske 
narave

sre.
19.

Kurešček (826 m) 5h Lahka pot
Smrjene (avtobusna postaja) – 
Želimlje – Kurešček – Turjak

Štefka Ule
Vida Ofak

sob
22.
ned.
23.

Dvodnevni pohod po 
vrhovih in plažah otoka 
Rab

5h 
5h

Lahka pot
Natančna trasa poti bo znana 
naknadno in bo objavljena v 
razpisu pohoda

Toni Žuk in 
vodniki PD

MA J

sre.
17.

Hrastnik (210 m) – Kum 
(1220 m) – Trbovlje 
(250 m)

4h Lahka pot
Hrastnik ( Podkraj) – Kum (čez 
Matce) – Dobovec – Trbovlje

Vida Ofak
Štefka Ule

sre.
17.

Po Stojni 3-4
Srednje 
težka

parkirišče PD Kočevje
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

sob.
20.

30. Kostelski pohod 
5 - 
6h 

Lahka pot

Fara (228 m) – Planina 
(350 m) – Stružnica (650 m) 
– Kuželjska stena (874 m) – 
Kosa (480 m) – Fara (228 m)

Vida Ofak

sob.
20.

Veliki Javornik (1268 m) Zavetišče zveri v Pivki
Varuhi gorske 
narave

sob.
27.

MDO PD Dolenjske in Bele 
krajine

Lahka pot vodniki PD

sre.
31.

Grad Boštanj Veliko 
Mlačevo

5-6
Srednje 
težka

Parkirišče Mercator center
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

JUNIJ

sre.
7.

Po Velebitu 12 Zelo težka Fužine
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

sob.
10.

Dan slovenskih planincev Lahka pot vodniki PD

sre.
14.

Na Rapalsko mejo 5-6
Srednje  
težka

Žerovnica
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

sre.
21.

Veliki Risnjak (1528 m) 4h Lahka pot
Platak (1111 m) – Veliki 
Risnjak – Jadranovo

Tone Ožbold
Štefka Ule

ned.
25.

Pohod ob dnevu 
državnosti 

4 – 
5h 

Lahka pot

Kočevje (460 m) – Livoldski 
vrh (994 m) – Fridrihštajn 
(978 m) – Požgani hrib 
(1.009 m) – Koča pri 
Jelenovem studencu (850 m)

vodniki PD

Dan Naziv izleta — pohoda in 
druge aktivnosti

Čas/
ure Težavnost Izhodišče, vzpon, sestop Vodnik, 

pomočnik
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JULIJ

sob.
1.

Pohod na »Petruvo« v 
Osilnico 

8 – 
9h 

Lahka pot
(kondicijsko 
zahtevna)

Kočevje (460 m) – Koča pri 
Jelenovem studencu (850 m) 
– Koče (593 m) – Kočevska 
reka (567 m) – Ravne (743 m) 
– Šajbnik (900 m) – Bezgovica 
(565 m) – Osilnica (294 m) 

Tone Ožbold 
Štefka Ule

sre.
12.
čet.
13.

Krn (2244 m) 7
Zahtevna 
pot

Planina Kuhinja (991 m) – 
Planina Leskovca (1230 m) 
– Batognica – Krn – planina 
Kuhinja

Vida Ofak,
Štefka Ule

sre. 
12.

Nočna  v neznano 2-3 Lahka Rekreacija Gaj
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

sob.
22.

14. skupna tura s PD 
Ribnica 

Zahtevna 
pot 
Zelo 
zahtevna 
pot 

Simon Figar
vodniki PD

sre.
26.

Po Rogu 4-5
Srednje 
težka

parkirišče PD Kočevje
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

AVGUST

sob.
5.

Mangart (2679 m) skupaj 
s seniorji – 2 skupini

4 - 
5h

Zahtevna 
pot 
(Zelo 
zahtevna 
pot

Mangartsko sedlo (2055 m) 
– slovenska pot – Mangart 
(2679 m) – italijanska 
pot – Mangartska koča na 
Mangartskem sedlu (1906 m)

Peter Poje
Tone Ožbold
Štefka Ule
Vida Ofak

19. 
do
26.

Osrednji pohod društva v 
tujino 

Lahka pot
Zahtevna 
pot

Po programu agencije
Toni Žuk 
vodniki PD

pon.
28.

Izlet z vlakom 4-5
Srednje 
težka

Želeniška postaja Kočevje
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

SEPTEMBER

sob.
2

ned.
3.

Triglav (2864 m)

7 - 
8h
6h

Zelo 
zahtevna 
pot

Aljažev dom v Vratih (1015 m) 
– Tominškova pot – Dom na 
Kredarici (2515 m) – vrh – 
Kredarica – spust odvisno čez 
Prag ali na planino Konjšica

Peter Poje
Tone Ožbold

ned.
10.

Sveti Peter (888 m) 4h Lahka pot
Lašče nad Dvorom (375 m) – 
Sveti Peter (888 m) – Lašče 
nad Dvorom (375 m) 

Zinka Levstik

ned.
10.

Po STKP etapa 21 5-6
Srednje 
težka

Hrib Loški potok
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

Dan Naziv izleta — pohoda in 
druge aktivnosti

Čas/
ure Težavnost Izhodišče, vzpon, sestop Vodnik, 

pomočnik
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Dan Naziv izleta — pohoda in 
druge aktivnosti

Čas/
ure Težavnost Izhodišče, vzpon, sestop Vodnik, 

pomočnik

Opomba: Plan pohodov je informativen. Natančen potek pohoda ali ture bo določen z razpisom glede 
na razmere, oziroma razpoložljivost vodnikov. Objavljen bo na plakatih in internetni strani PD Kočevje: 
http://www.planinsko-drustvo-kocevje.si. Člani se lahko naročijo na novice PD Kočevje in 
bodo dobivali obvestila na svoj elektronski naslov.

sob.
16.

Goteniški Snežnik 
(1289 m), Taborska stena 
(Jama 922 m) 

5h Lahka pot
Gotenica (550 m) – Kameni 
zid (1081 m) – vrh (1289 m) – 
Taborska jama 

Tone Ožbold
Štefka Ule

sob.
16.

STKP v enem dnevu 5-6
Srednje 
težka

Hrib Loški potok
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

sre.
20.

Vratca (1802m) 5h
Zahtevna 
pot

Jezersko (Ravenska Kočna 
1000 m) – Češka koča na 
Spodnjih Ravneh (1542 m) – 
Vratca (1802 m) in nazaj

Vida Ofak
Štefka Ule

sob.
30.
ned.

1.
okt.

Dvodnevni pohod v 
Paklenici

Natančna trasa poti bo znana 
naknadno in bo objavljena v 
razpisu pohoda

Toni Žuk 
vodniki PD

OKTOBER

sob.
14.

Kraški rob 4-5
Srednje 
težka

Črni kal
Tadej Majerle, 
Bojan Briški

sre.
18.

Kočevska planinska pot 4-5h Lahka pot
Trasa bo določena glede na 
razmere in prevoz

Štefka Ule
Vida Ofak

NOVEMBER

Martinov pohod Lahka pot 
Natančna trasa poti bo znana 
naknadno in bo objavljena v 
razpisu pohoda

vodniki PD

sre.
15.

Ribniška planinska pot 4-5h Lahka pot
Trasa bo določena glede na 
razmere in prevoz

Vida Ofak
Štefka Ule

DECEMBER

sob.
2.

Izlet v neznano Lahka pot
Trasa poti bo znana na samem 
pohodu 

vodniki PD
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Kako postati član Planinskega društva Kočevje
Član  društva lahko postane vsakdo, ki se je prostovoljno odločil, da bo načrtno obisko-
val gore in se držal pravil in priporočil društva oziroma planinske zveze ter se ravnal po 
častnem kodeksu slovenskih planincev. Včlani se lahko vsaka polnoletna oseba, otroci 
od 7. do 15. leta to lahko storijo s privoljenjem staršev. Pripadnost društvu se izkazuje s 
člansko izkaznico in nalepljeno znamkico za tekoče leto. 
Včlanite se lahko v društveni pisarni v času uradnih ur, v planinski postojanki Koči 
pri Jelenovem studencu v odpiralnem času, na Petrolu ali preko spleta na PZS. S seboj 
morate imeti podatke o rojstvu in prebivališču. 
Več podatkov lahko pridobite na spletnem naslovu http://www.planinsko-drustvo-ko-
cevje.si/ zavihek »postanite član«.

Navodila udeležencem planinskih izletov in gorniških tur
1. Vsak udeleženec pohoda ali ture mora imeti plačano članarino za tekoče leto. S tem 

je tudi zavarovan za primer nesreče.
2. Vodniški odsek PD Kočevje za vsako leto pripravi plan izletov in pohodov s splo-

šnim opisom in zahtevnostjo poti. Dobi ga lahko vsak član pa tudi nečlan društva v 
pisarni društva ali v planinski postojanki PD Kočevje »Koči pri Jelenovem studen-
cu«. Ob predhodnem naročilu na pdkocevje@pzs.si,  pa ga lahko dobi tudi na svoj 
elektronski naslov.

3. Za vsak pohod ali turo pripravijo vodniki PD Kočevje podrobnejši opis, ki je nati-
snjen na plakatih oziroma je dostopen na spletni strani PD Kočevje: http://www.
planinsko-drustvo-kocevje.si/. Opis je pripravljen in objavljen najmanj en teden 

MESEC     
AKTIVNOSTI - kaj, 
kam, kdaj

SEPTEMBER zbiranje prijavnic, seznanitev s programom, sestanek s starši novincev

OKTOBER 8., 9. pohod/tura dvodnevni planinski tabor – Koča PD Kočevje

NOVEMBER 12. pohod/tura                      Murovica – Cicelj (743 m, 836 m) 

DECEMBER 10. pohod/tura                                                      Veseli december – Pot zdravja          

JANUAR 14. pohod/tura                            Šmohor – Laško (787 m)  

FEBRUAR 18. pohod/tura Sabotin (609 m)

MAREC 11. pohod/tura Podpeč – Kamen vrh -- Grmada (836 m)  

APRIL 15. pohod/tura                    Ermanovec (1026 m)

MAJ 13. pohod/tura                        Ptičji vrh (1550 m)

JUNIJ 10. pohod/tura             Dobrač (2166 m)

rezervne ture         Sv. Peter, Soriški vrhovi, Lovski vrh, Porezen, Gora Oljka

Program pohodov Mladinskega odseka za šolsko leto 2022/2023
(V primeru slabega vremena se tura spremeni ali preloži na naslednjo soboto.)

OMOGOČIMO OTROKOM, DA SE BOLJE ZAVEDO SVETA OKROG SEBE
IN OB STIKU Z NARAVO SPOZNAJO GLOBOKO OSEBNO ZADOVOLJSTVO.
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pred odhodom, člani pa se lahko, na elektronskem naslovu društva, naročijo na 
brezplačno prejemanje obvestil.

4. Vsak morebitni udeleženec pohoda ali ture naj skrbno prebere pogoje, predvsem 
zahtevnost in trajanje ture ter tehniške pogoje, prijavi pa se glede na svoje sposob-
nosti in opremljenost. 

5. Vodnik, ki je zadolžen za vodenje posamezne ture, ima pravico in dolžnost odsve-
tovati turo posamezniku, za katerega oceni, da je premalo pripravljen ali preslabo 
opremljen.

6. Vsak udeleženec se mora pravočasno prijaviti na izlet na način kot je naveden na 
posameznem razpisu.

7. Vsak udeleženec mora biti primerno pripravljen in opremljen glede na razpis in 
zahtevnost ture. Vodnik je pred pričetkom ture dolžan preveriti opremo udeležen-
cev in ga je, v primeru neprimernosti le te, dolžan zavrniti, oziroma mu ne dovoliti 
udeležbe na turi. Udeleženci so to dolžni sprejeti z razumevanjem, saj gre predvsem 
za njihovo lastno varnost, ter varnost in zadovoljstvo ostalih udeležencev.

8. Starejši in osebe s kroničnimi ter srčnimi boleznimi naj se o oblikah in zahtevnosti 
gorniške dejavnosti predhodno posvetujejo z zdravnikom. Vsekakor pa so pred izle-
tom ali pohodom dolžni o svojih zdravstvenih zahtevah obvestiti vodjo izleta oziro-
ma pohoda.

9. Udeleženci ture se morajo ravnati po navodilih vodje izleta in ostalih vodnikov, pred-
vsem morajo biti previdni ter disciplinirani, da ne ogrožajo sebe ter ostalih udele-
žencev. Vsak udeleženec se mora zavedati, da vodniki odgovarjajo za njegovo var-
nost in da mu z nedisciplino jemljejo dragoceni čas, ki je potreben za nemoten potek 
ture. V primeru potrebe mora biti pripravljen pomagati ostalim udeležencem ture.

10. V primeru, da se udeleženec ture ne more udeležiti, je to dolžan sporočiti vodji izle-
ta najmanj dva dni pred odhodom. Če je s tem povzročil nepotrebne stroške, jih je 
dolžan povrniti.

11. Če je na dan izleta napovedano slabo vreme, ima vodnik dolžnost turo spremeniti ali 
jo celo odpovedati, če bi bila ogrožena varnost udeležencev. 

12. V primeru premajhnega števila udeležencev lahko vodnik pohod ali turo odpove, 
oziroma določi višjo ceno, da se pokrijejo stroški prevoza.

13. Za večje in zahtevnejše izlete in ture, kot so osrednji izlet, ferate, ledeniške ture in 
podobno, veljajo posebni pogoji. To so lahko pripravljalne in preizkusne ture, pred-
hodne prijave, plačilo akontacije in podobno. 

V gore samo, če smo dobro opremljeni
Za v gore se primerno obujemo in oblečemo. Obujemo si dva para nogavic in primerne 
planinske čevlje. Oblečemo si toplo spodnje perilo, majico, tople hlače, tanek pulover 
ali srajco, čez pa še en pulover. Po potrebi pa še kapo ali trak za ušesa.
V nahrbtniku naj bodo poleg malice, pijače in osebnih dokumentov vedno rokavice, 
kapa, vetrovka, zaščitna UV krema, UV zaščita za ustnice, sončna očala z UV zaščito, 
rezervna oblačila, kompas, ustrezen gorniški zemljevid, zavitek prve pomoči z (astro-
navtsko) folijo, piščalka, bivak vreča, vžigalice, sveča, baterijska svetilka. Po potrebi 
vzamemo s seboj tudi zložljive pohodne palice, čelado, samovarovalni komplet, vrvico 
in vponke. Na zimski turi pa še cepin in dereze, termovko in dodatna topla oblačila 
za zaščito pred mrazom in vetrom. Ne pozabimo na mobitel, denarnico z denarjem in 
zdravstveno ter planinsko izkaznico.
Opremo moramo znati pravilno uporabljati! Smotrno naložen nahrbtnik poveča hitrost 
in zadovoljstvo na turi. 


