
PROGRAM PD RIBNICA 2023 
 

Gremo skupaj varneje v gore! 

INFORMACIJE: 
Ø ZAHTEVNOST PLANINSKIH POTI 

  LAHKA POT je planinska pot, pri kateri si pri hoji ni treba pomagati z rokama. Kadar taka pot preči strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varno hojo tudi 
manj izurjenim obiskovalcem, od njih zahteva le pazljivost in dobro kondicijo. 

ZAHTEVNA POT je planinska pot, ki vodi preko zahtevnejših odsekov. Morebitne varovalne naprave (klini, žične vrvi …) so namenjene planinčevi varnosti in niso 
nujne za premagovanje težjih mest. 

ZELO ZAHTEVNA POT je planinska pot, kjer hojo zamenja in/ali dopolnjuje plezanje. Uporaba rok pri hoji po taki poti je nujna – pri plezanju tako uporabljamo 
pravilo treh opornih točk (uporaba rok in noge ali nog in roke). Pogosto je taka pot tudi kondicijsko zelo zahtevna tura. 

 

Ø PRIJAVE: torek pred pohodom v času uradnih ur PD Ribnica na sedežu PD. Vodniški odsek organizira in izvaja pohode za člane PD, kar pomeni, da morajo biti 
udeleženci včlanjeni v PD in imeti plačano članarino PZS za tekoče leto. Vse o članarini PZS 2023 dobite na https://clanarina.pzs.si, v društveni pisarni, pri 
vodnikih PZS in tajnici PD. Vsi naših izleti in pohodi so v duhu: “Za življenje zdravo v gorsko naravo.” 

Ø VODJA POHODA/ TURE je odgovoren za udeležence in pohod/turo, VSAK UDELEŽENEC pa je dolžan spoštovati navodila vodje pohoda/ture. Vodnik Planinske 
zveze Slovenije ali vodja pohoda ima pravico pred ali med pohodom zavrniti udeleženca, ki ni ustrezno pripravljen, nima primerne opreme ali je nediscipliniran. 

Ø POMEMBNO: Vodniški odsek PD si pridružuje pravico do spremembe datuma odhoda, do spremembe načina prevoza ali odpovedi ture oz. dogodka v primeru 
slabega vremena, omejitvenih ukrepov NIJZ ob koronavirusu, nezadostnega števila udeležencev ali ostalih objektivnih pogojev in razlogov. Pohode, ture in 
dogodke bomo izvajali v skladu z ukrepi NIJZ. 

Ø Za vsak pohod bodo izobešeni plakati z vsemi potrebnimi podatki (datum in ura odhoda, zborno mesto, prevoz ...), podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani 
PD (www.planinskodrustvo-ribnica.si) in poslani prejemnikom e-obvestil.  

Ø DODATNE informacije: pri predsedniku PD Ribnica Tomažu Pahuljetu, 041 368 252. 
 

Ø KONTAKTNI PODATKI članov VODNIŠKEGA ODSEKA PD Ribnica: 
 

 
Zdenka MIHELIČ, VPZS A, B, D 041 222 358 mihelic.zdenka@gmail.com 
Roman PETELIN, VPZS A, B, D 041 325 664 petelin.roman@gmail.com 
Stane BABIČ, VPZS A, B             041 415 308 babic.stane4@gmail.com 
Marjan INTIHAR, VPZS A, B 031 560 664 marjan.intihar@gmail.com 
 

 
Tomaž PAHULJE, VPZS A, B        041 368 252      tomaz.pahulje@gmail.com 
Aleksandra PETEK, mentor PS       040 472 802       aleksandra.skok@gmail.com 
Tanja LEVSTIK, mentor PS            031 661 724       levstik.tanja@gmail.com 

 

POMEMBNO: 
PD Ribnica bo glede na možnosti izvedbe (vreme, razpložljivost vodnikov PZS …) razpisalo tudi morebitne druge izlete in ture. Zato spremljajte spletno 
stran PD Ribnica, e-obvestila PD prek e-pošte in plakate v oglasni omarici na vogalu pekarne na Škrabčevem trgu (nasproti Knjižnice Miklova hiša). 
 

DATUM	 POHOD/TURA/DOGODEK	 IZHODIŠČE–VZPON–SESTOP	 ZAHTEVNOST POTI	 OKVIRNI 
ČAS HOJE 

VODJA	

21. 1.	 TRADICIONALNI NOČNI POHOD K SV. ANI	 Ribnica (489 m)–Sv. Ana (920 m)–Planinska koča pri Sv. Ani–Ribnica	 LAHKA pot, zimska tura	 3 ure	 Zdenka Mihelič	

predvidoma 
27. 1. 

OBČNI ZBOR PD RIBNICA	 UO PD Ribnica	

18. 2.	 KRIŠKA GORA (1471 m),	TOLSTI VRH (1471 m) Gozd (889 m)–Koča na Kriški gori (1471 m)–Tolsti vrh (1471 m), sestop 
po poti pristopa 

LAHKA pot, zimska tura, 
težavnost odvisna od 
razmer 

5–6 ur	 Roman Petelin	

4. 3.	 INTERNO VODNIŠKO IZPOPOLNJEVANJE	 Vodniki PZS iz 
PD Ribnica 
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25. 3. 
29. TRADICIONALNI POHOD V JELENOV ŽLEB 
(980 m) 

Rakitnica (500 m)–Gozdarska koča Korita–Brezno v Jelenovem žlebu–
Jelenov žleb–Rakitnica LAHKA pot, zimska tura 6 ur Roman Petelin 

1. 4.	

GRADIŠKA TURA (793 m) in ABRAM (900 m) 
– skupaj s PD Kočevje 
 
A: FURLANOVA in OTMARJEVA POT  
B: FURLANOVA POT 

A: Gradišče (250 m)–Furlanova in Otmarjeva pot–Gradiška Tura (793 
m)–Furlanovo zavetišče pri Abramu (900 m, točka SPP)–Gradišče (250 
m)	
B: Gradišče (250 m)–Furlanova pot–Gradiška Tura (793 m)–Furlanovo 
zavetišče pri Abramu (900 m, točka SPP)–Gradišče (250 m) 

A: ZELO ZAHTEVNA pot 
B: ZELO ZAHTEVNA pot 

A: 7 ur 
B: 7 ur 

A: Zdenka 
Mihelič 
B: Roman 
Petelin 

10. 6. DAN SLOVENSKIH PLANINCEV 2023 – ZASAVJE LAHKA pot ca. 6 ur 5 ur  

8. 7.	 KOŠUTNIKOV TURN (2133 m) (zahodna pot)	
Pod K mrnico (1250 m)–Spodnja Dolga njiva (1400 m)–zahodna pot 
Košutnikov turn (2133 m)–sestop po vzhodni poti–Planina Zgornja Dolga 
njiva (1580 m)–Planina Spodnja Dolga njiva (1400 m)–Pod Krnico 
(kamnolom, 1250 m)	

ZAHTEVNA pot	 5–6 ur	 Tomaž Pahulje	

22.	7. 
SKUPNA TURA PD Ribnica in PD Kočevje 
 

– 14. skupna tura s PD Kočevje  
 

Tura bo določena naknadno.     

5. 8. OLŠEVA/ GOVCA (1929 m) in  
POTOČKA ZIJALKA (1660 m) 

Podolševa (Sveti Duh, Strevc) (1235 m)–Potočka zijalka (1660 m)–Obel 
kamen (1911 m)	–Govca (1929 m)–Potočka zijalka (1660m)–Podolševa 
(1235 m) 

ZAHTEVNA pot 5 ur Roman Petelin 

7. 10.	 SKUPNA TURA PD RIBNICA in PD VELIKE LAŠČE 
– 16. skupni pohod s PD Velike Lašče Tura bo določena naknadno.    

21. 10.	
8. DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV PD Ribnica 
pri Planinski koči pri Sv. Ani na Mali gori  
– ob svetovnem dnevu hoje 

 A, pohod in srečanje: Ribnica (489 m)–Sv. Ana (920 m)–Planinska koča 
pri Sv. Ani–Ribnica 
 B: lasten prihod na srečanje 

LAHKA pot 3 ure  UO PD Ribnica  

4. 11. 	 PO SLOVENSKI PLANINSKI POTI, zadnja etapa: 
od Socerba do Debelega rtiča	

Grad Socerb (437 m)–Osp (57 m)–Tinjan (374 m)–Zgornje Škofije (118 m)–
Spodnje Škofije (76 m)–Hrvatini (169 m)–Ankaran (18 m)–Debeli rtič/hotel 
Arija (14 m)	

LAHKA pot	 6  ur	 Zdenka Mihelič	

 

 
Dobrodošli v naši družbi! 

 
 
PLANINSKA KOČA PRI SV. ANI NA MALI GORI (910 m)  
odprta: poleti: ob sobotah (9.–19. ure) ter ob nedeljah in praznikih (9.–17. ure) 
            pozimi: ob sobotah, nedeljah in praznikih (9.–16. ure), 
zaprta: za veliko noč, 1. 11., 25. 12.  
 
PD RIBNICA, Škrabčev trg 5, 1310 Ribnica, uradne ure: vsak torek (prodaja članskih znamkic, informacije, druženje …)  
           letni čas: ob 19. uri, zimski čas: ob 18. uri; in skladno z ukrepi NIJZ 
E: pdribnica@gmail.com, W: www.planinskodrustvo-ribnica.si 

 


