
 

 

VABILO 

 

Vabim vas na planinski pohod na Konja (1803 m.n.v.), ki bo v nedeljo 03.08. 2014, z izhodiščno točko 

v Planini Dol (1308 m.n.v.).  Pot ni zahtevna, skupne hoje pa je za 4 ure.  

Zberemo se pri planinskem kozolčku ob 6-ih in se z lastnimi avtomobili odpeljemo do izhodiščne 

točke. 

S seboj  imejte planinsko obutev, vremenu primerna oblačila ter pijačo in hrano iz nahrbtnika. V 

primeru slabega vremena se pohod preloži. 

 

Pohod vodi Marinka Škrlj, tel.: 040 176 581 

 

 

V a b i l o 

 

Vabimo vas, da se udeležite slovesnosti na 

Senožetih pod Špilkom, ki bo v nedeljo 

03.08.2014 ob 11:00 uri. 

Slavnostni govornik:   župan občine Lukovica 

            g. Matej Kotnik 

Možni dostopi: 

1. Blagovica – Gabrje – Senožeta  1:30 h 

2. Trojane – Lipovec – Senožeta   2:00 h 

3. Gabrje – Senožeta   0:30 h 
 

 



S T O R Ž I Č   2132 m 

 

 

Vabim vas, na planinski pohod na Storžič, ki bo v nedeljo 10.08.2014. Zberemo se ob 5:30 

pred planinskim kozolčkom v Blagovici (Helios 5:45) ali pa ob 7:00 uri pred domom pod 

Storžičem. 

Opis poti: od doma nas pot najprej zložno vodi pod steno Storžiča. Po približno 30 min hoje 

pridemo do stene, kjer si bomo nadeli čelade in se po zelo zahtevni poti skozi Žrelo podali 

proti vrhu. Ko pridemo iz stene se nam pogled odpre na južno stran, do vrha pa nas čaka še 

dobra ura hoje. Sestopili bomo po nekoliko lažji, a še vedno zahtevni poti, skozi Škarjev rob 

do doma. Pot je primerna za izurjene in pohodnike s kondicijo. Skupne hoje med 6 in 7 ur. 

Razgledi: v lepem vremenu se s Storžiča vidi praktično na vse strani neba. 

Oprema: Obleka vremenu primerna, obvezni so dobri planinski čevlji, priporočamo pa 

uporabo čelade in pohodne palice. V nahrbtnik sodi malica, dovolj tekočine, prva pomoč, 

kapa, rokavice, topla oblačila, planinska izkaznica ... (čelado si je možno sposoditi v društvu). 

Prevoz: lasten 

Prijave: obvezne (število vodnikov ?) do četrtka 07.08.2014 na tel 041-710-681, Bojan. Ob 

prijavi se lahko rezervira čelada. 

Informacije: na zgoraj navedeni številki. V primeru slabega vremena se pohod preloži 

oziroma odpade. Pohod vodita Bojan in Joži Pustotnik.  

 

 

 

Planinski pozdrav                Vodniško izletniški odsek

               PD Blagovica 
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