
Planinski izleti za odrasle 

V letu 2022 smo po mnogih letih v Planinskem društvu Ilirska Bistrica obudili planinske izlete za odrasle. 
Začeli smo v juniju s skromnimi pričakovanji, saj je vsak začetek težak. Do konca leta smo izvedli pet 
izletov različnih težavnosti, s čimer smo resnično zadovoljni.  

Planinski izleti so namenjeni članom PD, ki ocenijo, da so zmožni opraviti vzpon objavljen v vabilu. Izlete 
vodijo licencirani vodniki Planinske zveze Slovenije, ki skupino popeljejo na poznan teren in tekom 
izleta skrbijo za varnost udeležencev. Tempo hoje se vsakokrat prilagaja zmožnostim pohodnikov, saj 
je namen skupinskih izletov ravno skupna osvojitev vrha, druženje, varnost udeležencev in 
najpomembnejše – povratek v dolino.  

V letu 2022 smo tako osvojili precej različnih in atraktivnih ciljev. V juniju smo se podali na Velebit in 
prehodili del Premužičeve staze, v juliju na Jerebico (2126 m) in v avgustu na Kalško goro (2047 m).  
Jeseni, ko vremenske razmere niso več naklonjene obiskovanju visokogorja, smo izvedli izlet na Risnjak 
(1528 m ) in zaključni izlet na domači Veliki Snežnik (1796 m), v katerega smo vključili tudi spoznavanje 
zimske gorniške opreme.  

Pozitiven odziv nam je dal zagon za pripravo zanimivega programa izletov za leto 2023, v katerem je 
kar nekaj različnih tipov vzponov – od lahkih do zahtevnih izletov.  

Vabljeni k spremljanju naših novic na FB in spletni strani PD Snežnik Ilirska Bistrica! 
https://pdsneznik.si/ 

Planinski pozdrav in vabljeni k udeležbi! 

Datum Cilj Zahtevnost Vodnik 
12. 2. 2023 Pridružitev PS Bazovica 

– kanjon reke Reke 
Lahka kopna tura Zbiranje prijav v ILB: 

Špela Kralj 
18. 3. 2023 Maj (Nanos) Lahka zimska tura Matjaž Lazar 
2. 4. 2023 Vrhovi nad Soriško 

planino  
Lahka zimska tura Andrej Barovič 

16. 4. 2023 Prijateljstvo brez meje - 
Trst 

Lahka kopna tura Zbiranje prijav v ILB: 
Ana Marija Tomšič 

6. 5. 2023 Velebit - Alan Lahka kopna tura Mirjana Brumnjak 
17. 6. 2023 Kepa  Zahtevna kopna 

tura 
Luka Jankovič 

22. – 23. 7. 2023 Kriški podi (2 dni) Zahtevna kopna 
tura 

Andrej Barovič 

26. – 27. 8. 2023 Säuleck Lahka kopna tura Aleš Poročnik 
16. 9. 2023 Po brezpotjih na 

Korošico 
Lahko brezpotje Špela Kralj 

14. 10. 2023 Babanski skedenj Lahka kopna tura Domen Strle 
november Hahlić  Srednje zahtevna 

kopna tura 
Andrej Grlica 

december Zaključni izlet 
 


