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KRIŽNA GORA IN LUBNIK  
(potepanje po Škofjeloški okolici)  

 
Škofja Loka je mesto, ki leži na sotočju dveh rek z 
istim imenom. Ime »Loka« pomeni mokroten, 
travnat svet ob vodi. Pridevnik »Škofja« pa je mesto 
dobilo potem, ko so njegove posesti prešle v last 
škofov iz bavarskega mesta Freising.  Zakaj pa ima 
to več kot 1000 let staro mesto v grbu zamorca? Če 
želiš izvedeti odgovor, se nam pridruži na potepu po 
škofjeloških gričih z zaključnim sprehodom po 
starem mestnem jedru.  
 
Kdaj 
sobota, 
 

23. november 2013 

Opis poti 
POT ZA MLAJŠO SKUPINO:  Vešter(367m) – Križna gora (680m) – Podlubnik – Škofja Loka 
(355m), cca 1h30 min vzpona, in 1h30min spusta  
POT ZA SREDNJO SKUPINO:  Crngrob (420m) - Planica (824 m)– Križna gora (680m) – Podlubnik 
– Škofja Loka (355m), cca 1h45min vzpona in 2h spusta 
POT ZA STAREJŠO SKUPINO: Vešter (367m) –  po grebenski poti – Lubnik(1025m) – Škofja Loka 
(355m) , cca 2h30min  vzpona, 1h45 min spusta  
 
Zahtevnost 
-  vse poti so lahke, zahtevnost je prilagojena posamezni starostni skupini 
- na Križni gori in na Lubniku je odprta planinska postojanka, kjer bo mogoče popiti topel čaj 
 
Zbor 
V Lukovici pred pošto ob 7.00h v Domžalah na makadamskem parkirišču za Vele ob 7.15h, v 
Radomljah pred šolo ob 7.25h
 

. 

Dež 
Izlet bo tudi v primeru slabega vremena, v tem primeru vzemi s seboj tudi dežnik in vrečko z 
rezervnimi oblačili.  
 
Vrnitev 
Na zborno mesto v Radomljah ob 15:30 – 16:00, v Domžale in v Lukovico pa 10 oziroma 15 min 
kasneje. V primeru slabega vremena bomo čas prihoda sporočili pred samim odhodom. 
 
Obvezna oprema 
Visoki pohodni čevlji (gojzarji), nahrbtnik v velikosti otrokovega hrbta, vetrovka, udobne dolge 
hlače, pulover, kapa,  rokavice

 

, rezervno perilo, malica in pijača (najbolje čaj), kos izolacijske 
podloge za sedenje na tleh (armafleks), vrečka za smeti in dnevnik Mladega planinca.  

Cena 
Cena izleta je 13€ (V ceni je vključeno tudi vodenje po Škofji Loki z animacijo, v primeru slabega 
vremena. Če pa bo izlet izpeljan v suhem in lepem vremenu pa ti bomo 3€ vrnili na avtobusu na 
samem izletu). Po roku prijav denarja ne vračamo.  
 
Prijave 
Prijave skupaj z denarjem oddajte mentoricam in mentorjem najkasneje do 
 

torka, 19. novembra 

Vodji 
Blaž Češka (040 350 769) in Tin Pelc, vodnika Planinske zveze Slovenije 
 

PRIJAVNICA 
Na izlet na Križno goro/ Lubnik  gre:______

Tel. št. staršev  _________________       Podpis staršev : _________________________ 

___________________________________               
iz ____ razreda OŠ ________________________________.   

Domov gre (obkrožite)                        sam/a                     s starši 


	PRIJAVNICA

